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1 • Inleiding.

Tijdens de beginfase van het afstudeerwerk is

literatuuronderzoek verricht, met op de achter

grond de gedachte dat de te bestuderen modellen

enigszins moesten aansluiten bij de werkelijke

situatie op voorraadgebied bij de klu.

Een volledige lijst van bestudeerde werken is

opgenomen, dit om voor de geinteresseerde lezer

een zo uitgebreid mogelijk overzicht te krijgen

van de op dit moment voorhanden zijnde werken.

Naar een aantal werken zal, verder in dit rap

port verwezen worden, doch niet naar aIle, om

dat het onderzoek zich toe~espitst heeft op een

aantal modellen, die mogelijk in de toekomst door

de klu kunnen worden toegepast.

De meest op de voorgrond gekomen modellen zijn

weI METRIC (20) en de mogelijkheid om bij dit mo

del een bayesiaanse-benadering van de toekomstige

vraag (4,5) toe te passen. Voor dit model, dat

hierna nog uitvoerig zal worden beschreven is een

computerprogramma geschreven, voor het optimaal

toewijzen van budgetgedeelten aan artikelen beho

rend tot ~~n systeem (bijvoorbeeld wapensysteem)

en daarbij ook nog de optimale allocatie over een

depot en een aantal bases te bepalen.

Met dit programma zijn voor een groot aantal para

metersettings gevoeligheidstests uitgevoerd.
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Het is mogelijk gebleken de resultaten per artikel

te vergelijken met de resultaten verkregen door

gebruik te maken van een door R.M. Simon ontwik

keld model (40), waarvoor door G. Romeijn een

computerprogramma is ontwikkeld (49).
De hierboven reeds aangehaalde modellen gaan be ide

uit van een twee echelon situatie waarbij een aan

tal bases gezamenlijk door een depot bevoorraad

worden.

De klu bezit een vijftal depots, doch de situatie

is zodanig dat een artikel slechts op een depot

wordt gevoerd.

Het artikelenpakket van de klu bestaat voor + 15 %
,

uit repareerbare artikelen welke een aanzienlijker

gedeelte (~ 85 %) van de totale klu-investering,in

reserveonderdelen uitmaken.

IsA
I

I
I

I,,
I

I,
t-r-r-r-r-t

u'"

.,.A.\U ,. ~~"'~l'.

Voor repareerbare artikelen dient een reservevoor

raad aanwezig te zijn, teneinde het wachten als ge

volg van een reparatietijd zoveel mogelijk te over

bruggen. Het probleem van de klu wordt verder nog

gecompliceerd door de lage vraag naar deze repa

reerbare artikelen en het grote aantal artikelen

per wapensysteem.
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De F - 104 - G, starfighter bijvoorbeeld bestaat

uitt30.000 verschillende artikelen, waarvan het

grootste gedeelte valt onder de categorie repa

reerbare artikelen (43).

Het model METRIC beperkt ~ich tot uitsluitend

repareerbare artikelen, is dus een conservatief

systeem, er wordt niets verschrot en de turn

around voorraad per artikel blijft constant,

vourzover wij niet herberekenen.

In het door R.M. Simon ontwikkelde model, is een

derde echelon, de industrie aangebouwd. Op de ver

schillen tussen beide modellen zal worden ingegaan.
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Aankomstverdelingen.

In een tweetal RAND rapporten (11, 14) wordt een uitvoerige

studie beschreven die gewijd is aan compound-poisson aankomst

verdelingen en hun inpassing in het voorraadbeheer.

Compound-Poisson verdeling.

Indien het aankomstpatroon van klanten een poisson verdeling

volgt, dan volgt de verdeling van de interaankomsttijden een

negatief exponentiele verdeling en zal iedere klant slechts

een eenheid aanvragen, x klanten vragen dan ook precies x

eenheden aan.

In de werkelijkheid bestaat echter de mogelijkheid dat door

een klant meerdere eenheden worden aangevraagd. We soeten

ons arsenaal van verdelingen nu uitbreiden. Als we aannemen

dat het aankomstpatroon van klanten nog steeds een poisson verde

ling volgt hoeven we alleen nog een verdeling te vinden voor

het aantal eenheden dat iedere klant aanvraagt. Een dergelijk

proces kan beschreven worden door een compound-poisson verde

ling.

Het verschil tussen een poisson verdelina en een compound poisson

verdeling kunnen we schematisch als volgt in beeld brengen.

poisson .

+ 't ....

compound-poisson.

i
' ,

•
• •• •: •• • • •

+ 't ....

De kans dat de tijd tussen twee aankomsten gelijk is aan 't,



- 5 -

wordt gegeven door een negatief exponentiele verdelin~.

-).T
f(T) • Ae

,
Waarbij A het gemiddeld aantal aankomsten per tijdseenheid

voorstelt en T gegeven dient te worden in tij4llleenheden.
~

Ret compound poisson proces vereist naalt de aanwezigheid van een

poisson verdeling van de aankomlten, ook nog .e zogena.-de

compounding verdeling, voor het aantal aanvralen per klant.

We zullen verder aann..en dat iedere klant tenminste een een

heid aanvraagt, betgeen de algemeenbeid van het model niet aan

tast (1).

•
De kans op x aanvragen in een periode van T tijdseenheden en

een gemiddeld aantal aankomsten van ~ per tijdaeenheid, wordt

geaeven door.

A >°
x· 0,1,2,

yl

- (AT)Ye-AT
t ---- fY-(x)

y=O
P(x/).T) •

met.

fY-(x) z kans{y klanten vragen x eenheden.}

= y voudige convolutie van f •
x

met.

f - kans{een klant vraagt x eenheden.}
x

- compounding verdeling, welke slechts gedefinieerd is voor

positieve gehele waarden van x.

We hadden reeds opgemerkt dat de aanname dat een klant tenminste

een eenheid aanvraagt de algemeenheid van het model niet aantast.

Een gevolg hiervan is dat.

fY~(x) =0 kans{y klanten vragen x eenheden.} • 0

indien y > •
fO·(O) = kans{O klanten vragen 0 eenheden}
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Een reeksontwikkeling voor de "variance to mean ratio", q, van de

compound poisson aankomstverdeling bij een willekeurige discrete

verdeling f met positieve x, heeft de vOlgende gedaante.
x

f
1

+4f
2

+9f
3

+ .•.•••••.
q

f) +2f
2

+3f
3

+ •.•••••••

Bij een poisson verdeling wordt de waarde van de "variance to mean

ratio", zoals te verwachten was gelijk aan een.

Een belangrijke reden voor het bestuderen van deze aankomstpatronen

vormt het feit dat verwacht wordt dat de aankomstpatronen van aan

vragen voor reserveonderdelen bij de klu "variance to mean ratios"

zullen vertonen die een waarde groter dan een zullen hebben. Bij

de aanvragen voor artikelen treedt namelijk batchvorming Ope Dit

wil zeggen dat op eenzelfde tijdstip er meerdere eenheden van een ar

tikel worden aangevraagd.

Er zal aan de hand van historische gegevens nagegaan dienen te worden

of dit inderdaad met de realiteit overeenstemt. Is dit niet het geval,

in hoeverre beinvloedt dan de veronderstelling van een compound pois

son verdeling voor het aankomstpatroon de te hanteren voorraadstrategie.

In METRIC zullen we nog gebruik maken van de volgende voor compound

poisson verdelingen geldende eigenschap.

De som van x onafhankelijke compound poisson verdelingen met ge

lijke "variance to mean ratios", q, en gemiddeld aantal aankomsten

per tijdseenheid Al,A2' •• ,A • is weer een compound poisson verdeling
x

met dezelfde "variance to mean ratio" en een gemiddeld aantal aankomsten

per tijdseenheid dat gegeven wordt door.

A.
1
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2.2. Logarithmische poisson verdeling.

De compounding verdeling van een logarithmische poisson verde

ling heeft de volgende gedaante.

f
x

_I(q-I)x

xlnq ~ q 7 met: x'"' 1,2,3,

q '1

Het gemiddelde ~ en de variantie 0
2 van een logarithmische poisson

verdeling worden als functie van de "variance to mean ratio" q,

gegeven door.

~ ... AT(q-I)/lnq

2a - ATq(q-I)/lnq

Voor een meer volledige behandeling en voor de afleiding van

bovenstaande uitdrukkingen wordt verwezen naar (14).Hier

wordt volstaan met het vermelden van het resultaat.

Bij een logarithmische verdeling wordt de kans op x aanvragen

gegeven door de negatief binomiale verdeling.

P(x/1\T)

waariTl:

k
lnq

x
(k+x-I)! (q-l)

k+x
(k-l)l x l q

Indien keen niet geheel getal is kan bij de berekening van de

faculteit met niet geheel argument met vrucht gebruik gemaakt

worden van de integraal van Euler.

n(n) '"' n! .. it-ne-tdt

o
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Voorbeeld van de toepassing van de integraal van Euler.

co co

11(-1/2) = (-1/2)! = J t-ne-tdt = f
o 0

2stel t = 1/2a

-1/2 -t
t e dt

co

= h 6 -1/2a2
d

1·
e a = "'If

De berekening van deze integraal op een digitale rekenrnachine

kan gaan via een numerieke benadering.

In de bibliotheek van het rekencentrum op de THE 1S een proce

dure INTEGRAL aanwezig die hiervoor gebruikt kan worden.

De gevonden negatief binomiale verdeling heeft een bijzonder

handzame recursieve betrekking, waarbij uitgaande van bijv.

de kans op 0 aanvragen, P(O/AT) de kans op x aanvragen bere

kend kan worden.

P(O/AT) -ATe

(x+k) q-I
P(X+I/AT) • P(x/AT)

(x+l) q

(x+k-I) q-l
P(x/AT) P(x-I/AT)

x q

Bij een waarde van het product, AT welke groter is dan 50 is het

niet raadzaam bij gebruik van deze recursieve betrekkingen uit te

gaan van P(O/AT). Het verdient in dit geval aanbeveling uit te

gaan van P(ATtl/AT) en vervolgens de recursieve betrekkingen in

beide richtingen te gebruiken.

In deel 2 van dit rapport is een tabel voor de logarithmische

poisson verdeling voor verschillende parametersettings opgenomen.
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2.3. De geometrische compound poisson verdeling.

Bij een geometrische compound poissonverdeling wordt de compounding

verdeling gegeven door.

x-I
f = (I-p)p

x

Waarbij p de kans is dat na x opeenvolgende malen een tijdsinterval

nul tussen twee aanvragen te hebben geobserveerd er nag een tijdsinter

val nul tussen twee aanvragen optreedt.

Het gemiddelde ~,
2

de variantie C1 en de "variance to mean ratio", q,

als functie van p, worden gegeven door.

~ = AT/ (I-p)

2
C1 =

2
AT ( I +p) / (I-p)

q = (I +p ) / ( I -p )

D~ kans op x aanvragen per tijdseenheid wordt dan gegeven door.

x
P(x/AT) = L

y=O

Waarin zoals reeds is opgemerkt f de hierboven vastgelegde compounding
x

verdeling is.

Voor een volledige afleiding wordt verwezen naar (14), hier zal vO,lstaan

worden met het vermelden van het resultaat.

P(O/AT) -AT
e

x (AT)Ye-AT (x-I)!
P(x/AT) = L pX-Y(I-p) Y

y=1 y/ (Y-I)! (x-Y)!

voor x = I, 2, 3, .
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Recursieve betrekking voor de berekening van de geometrische

poisson verdeling.

Bij een gemiddeide reparatietijd van T tijdseenheden en een gemiddeid

aantal aankomsten van >. per tijdseenheid, wordt de kans op

x eenheden in reparatie, bij een aankomstpatroon dat een geome

trische poisson verdeling voIgt, gegeven door.

x
P(x/>.T) = L

y=O

met:

(>.T)ye->.T
f Y" (x)

Y!

fYW(x) , de y-voudige convolutie van de compounding verdeling f .
x

fY-(x) = kans {Y klanten samen x eenheden aanvragen.}

De compoundingverdeling f wordt bij een geometrische poisson
x

verdeling zoais we reeds eerder gezien hebben gegeven door.

f
x

x-I
(l-p)p waarin: x~l, O~p<1

2Het gemiddeide ~ en de variantie 0 van de geometrische poissonver-

deling worden gegeven door.

>.
~

I-p

2
>. (l+p)

a ..
(I +/:» 2

We definieren.

(>.T)ye->.T
~(y/>'T) = kans{y aankomsten.} =

y!

6(z/y) f~(z+y) kans{in y aankomsten worden z+y eenheden gevraagd.}
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Dan geldt.

6(0/0) kans{in 0 aankomsten worden 0 eenheden aangevraagd.}

= 0

6(z/l) kans{in I aankomst worden z+1 eenheden aangevraagd.}

= (I-p) pz

6(z/y) = kans{in y aankomsten worden z+y eenheden aangevraagd.}

=p6(z-l/y) + (l-p)6(z/y-l)

Voor een volledige afleiding wordt verwezen naar (II, 14).

Verder definieren we nog.

~y,x = kans{y klanten vragen x eenheden.}

E;(y)6(x-y/y)

E;(y){pS(x-y-l/y) + (l-p)6(x-y/y-l)}

p~(y)6(x-y-l/y) + (1-p)(AT)/yE;(y-l)6(x-y/y-l)

Werken we dit verder uit dan krijgen we.

1Py ,x P~y,x-I + (l-p)AT/y~y_1 ,x-l

De kans op x eenheden in reparatie wordt dan gegeven door.

P(x/AT) =
x

E f
y=O y,x

De gevonden recursieve betrekkinl kan gebruikt worden bij de

in dit verslag te behandelen procedures voor METRIC. Voor een

logarithmische poisson verdeling kan evenwel ook een recursieve

betrekking worden afgeleid. Deze vereist echter bij toepassing

met behulp van een digitale rekenmachine minder geheugenruimte

en wat mogelijk nog belangrijker is ook minder rekentijd dan

de hierboven afgeleide recursieve betrekking voor een geometrische

poissonverdeling.

De in deel 2 van dit rapport opgenomen tabellen, tonen voorts dat

voor waarden van de "variance to mean ratio" kleiner dan 4, beide

verdelingen redelijk goed met elkaar overeenstemmen.

Ret verdient rekenmachinetechnisch dus de voorkeur om, indien we

een van beide verdelingen willen toepassen, de logarithmische

poisson verdeling te nemen.
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:2 • !-} • De lognormale verdeling.

Bij de bayesiaanse benadering voor het voorspellen van afnamepatronen

van langzaam muterende artikelen wordt gebruik gemaakt van een lognor

male verdeling. De belangrijkste eigenschappen van deze verdeling zullen

hieronder worden aangestipt.

De kansdichtheid van een normale verdeling wordt gegeven door.

f(y) ..
(y-fJ) 2

exp{- }
01:f.IT 202

De stochastische variabele x voIgt een lognormale verdeling

indien, y .. lnx normaal verdeeld is.

ox,l2;
f(x)

De kansdichtheid van een lognormale verdeling wordt dan gegeven door.

(Inx-fJ)
2

exp{- 2}
20

Het gemiddelde ~'en de variantie oJ van de bij de lognormale verdeling

horende normale verdeling worden gegeven door.

E(x)
2

~+~o.. e

22fJ+20
e

22fJ +0- e
2 2

2fJ+o ( 0.. e e - 1)

fJ'" E(x)

De gevonden uitdrukkingen zijn af te leiden via de moment genererende

functie van de normale verdeling.



- 13 -

J. METRIC, multi echelon technique for recoverable item control.

Alvorens over te gaan tot een korte beschrijving van het

METRIC model en de veronderstellingen die daaraan ten grondslag

liggen zullen we een afspraak dienen te maken omtrent een twee

tal termen waarover zeer gemakkelijk misverstand kan ontstaan.

Te weten repareerbaar en her3telbaar.

Het al of niet repareerbaar zijn van een artikel is een eigenschap

van de bul. Een artikel dat eenmaal gerangschikt is onder de

categotie repareerbare artikelen, behoudt deze eigenschap ook

als hij bijvoorbeeld volledig in puin ligt. De herstelbaarheid

van een artikel dat reeds als repareerbaar gerangschikt was,

wordt bepaald door de complexiteit van de reparatie. In extrema

kunnen we stellen dat een repareerbaar artikel dat volledig in

puin ligt niet meer herstelbaar is, dus niet meer voor herstel

ling in aanmerking komt, nog steeds valt onder de repareerbare

artikelen.

In het METRIC model behandelen wij aIleen repareerbare her~tel

bare artikelen. In zoverre is METRIC een conservatief model, er

treedt binnen het model geen verschrotting op. De fractie her

stelbaar van een artikel is altijd gelijk aan ~~n. Een argument

your deze aanname vormt de stelling dat een repareerbaar artikel

waarvan een gedeelte (>5%) na vertonen van een defect niet meer

.erstelbaar is, nodig aan modificati~ toe is. Het is evenwel mo

gelijk METRIC zodanig uit te breiden; dat een s-l,s bestelpoli

tiek bij de industrie mogelijk is.

Het METRIC model gaat uit van een basis depotsituatie zoals wij

die ook bij de klu tegenkomen.
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Op bases en depot bevinden zich reparatiefaciliteiten. Teneinde

wachten op een onderdeel tijdens reparatie te overbruggen dient

er een veiligheidsvoorraad aanwezig te zijn. METRIC berekent

uitgaande van een aantal parameters (hierna te bespreken), de

optimale niveaus van de veiligheidsvoorraad op bases en depot,

van ieder artikel uit een verzamelihg herstelbare artikelen.

Iedere aanvraag op basis niveau waaraan niet onmiddellijk kan

worden voldaan komt in een backorder toestand. De afdoening van

deze backorders geschiedt op een "first in first out" basis.

Het METRIC model kan op een drietal manieren worden gebruikt,

welke hieronder worden aangestipt en in de volgende paragraren

zullen worden beschreven.

1. Het herverdelen over bases en depot van een reeds aan

wezige artikel voorraad.

2. Het toewijzen van budgetgedeelten aan artikelen behorend

tot een verzameling (wapensysteem) en het bepalen van de

optimale allocatie over bases en depot van ieder artikel.

J. Het genereren van een optimale backorder - investering

kromme en bij ieder punt van deze kromme voor ieder artikel

behorend tot een verzameling (wapensysteem) het optimale

niveau van de veiligheidsvoorraad en de bijbehorende ~pti

male allocatie over bases en depot bepalen.

Indeel 2 van dit verslag zijn een aantal voorbeelden ter illus

tratie integraal opgenomen.
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Definitie van de in METRIC voorkomende variabelen.

i

I

j

J

D
i

A ..
lJ

O ..
lJ

C.
1

eJij

-io
r ..
lJ

Pi
S

S ..
1J

S.
10

T

T.
J

artikel index

aantal artikelen

basis index

aantal bases

gecIidde lde depot reparatietijd

gemiddelde basis reparatietijd

gemiddelde bestel en vervoerstijd

prijs per eenheid

gemiddeld aantal aankomsten op basis

gemiddeld aantal aankomsten op depot

"variance to mean ratio" van de compound-poisson

vraagverdeling

gemiddelde van de vraag op basis

gemiddelde van de vraag op depot

fractie basis repareerbaar

fractie herstelbaar

niveau van de veiligheidsvoorraad

S van artikel i op basis j

S van artikel i op depot

gemiddelde herbevoorradingstijd

basis responsietijd
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3.2. Veronderstellingen van het METRIC model.

In een multi-echelon situatie berekend METRIC voor een verzame

ling herstelbare artikelen de optimale niveaus van de veilig

heidsvoorraad op bases en depot.

Het is mogelijk, door manipulatie met de inputparameters, het

model te gebruiken in een enkel-echelon situatie.

De artikelen die in het METRIC model worden behandeld zi l"n over• I
het algemeen te rangschikken onder de dure langzaam muterende

artikelen. Hoewel er ook een aantal snel lopende artikelen mogen

meedraaien. De bayesiaanse-benadering van de vraag, die in het

model kan worden ingebouwd zal de artikelen in de staart ouk gopd

behandelen.

Bij het berekenen van de optimale niveaus van de veilighe~dsvoor

raad wordt gebruik gemaakt van de kOl8tprijs per eenheid van elk

artikel. Omdat in METRIC niet naar een artikel wordt gekeken

(geen artikel aanpak), doch naar een verzameleing artikelen be

horend tot bijvoorbeeld een wapensysteem, er wordt niet per arti

kel naar een optimum gezocht, is METRIC een goed voorbeeld van een

Rysteem aanpak.

uoor gebruik te maken van het METRIC model willen wij de som van

basisbackorders (aanvragen vooraan niet onmiddellijk kan worden

voldaan) over aIle artikelen behorend tot een verzameling repa-

reerbare artikelen, minimaliseren.

De volgende veronderstellingen liggen ten grondslag aan het METHIC

model.

1. De vraag voor ieder artikel voIgt een compound-poisson (loga

rithmische-poisson) verdeling.
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2. De vraag is stationair gedurende een periode.

J. De "variance to mean ratio" van de compound-poisson aan

komstverdeling is indien wij gebruik van de bayesiaanse

benadering voor het bepalen van de toekomstige afname voor

ieder artikel en op iedere basis gelijk. Maken wij gebruik

van een punts chatting van de toekomstige afname dan is de

"variance to mean ratio" van de compound-poisson aankomst

verdeling gelijk, doch kan per artikel verschillen.

4. Bet al of niet basis herstelbaar zijn, wordt bepaald door

de complexiteit van de reparatie.

5. Onderlinge herverdeling tussen de bases is niet in het model

opgenomen.

6. De fractie herstelbaar is voor ieder artikel gelijk aan een.

Er wordt niets verschrot.

7. In eerste instantie wordt de "essentiality" (relatieve be

langrijkheid) voor ieder artikel gelijk aan een gesteld.

8. Bij de reparatie treedt geen batchtvorming op, dit wil zeg

gen, dat er altijd onmiddellijk wordt begonnen. Wij nemen

dus een oneindige reparatiecapaciteit, aan, hetgeen een goedp

benadering is van de situatie zoals deze bij de klu voorkomt.

9. Teneinde een samengestelde schatting van de vraag te krijgen,

mogen wij de vraagcijfers van de bases samen-voegen (bayes).

am weer terug te komen op de vraagcijfers per basis moeten wij

per basis en per artikel een activiteitsfaktor invoeren.
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Een belangrijk aspect van METRIC vormt de toepassing van het

theorema van Palm en weI in het biezonder de uitbreiding daar

van tot een compound-poisson aankomst verdeling zoals beschre

ven in (1 1 ) •

3.). Het theorema van Palm in termen van voorraadbeheer.

Indien de vraag naar een artikel een compound-poisson verde ling

voIgt met een gemiddeld aantal aankomsten van'" per tijdseenheid,

en de reparatietijd voIgt een willekeurige verdeling f(T), met

een gemiddelde van T tijdseenheden,dan wordt indien wij nale

vering toestaan de kans dat er in de stationaire toestand x een

heden in reparatie zijn gegeven door een compound-poisson ver

deling met gemiddelde ~T.

lj; (T )

•

aankomst verdeling.

p(x/A) =
x
E

y=O

AYe-~

yl
rY""(x) O~x<.'"

kans op x eenheden in reparatie.

Y -AT
( AT) e rY"'( x)

Y!
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4. METRIC, modelbeschrijving.

Indien wij in een enkel-echelon situatie uitgaan van een repara

tiefaciliteit voor een artikel en er een veiligheidsvoorraad

(eenheden op de plank + eenheden in reparatie - backorders) ter

hoogte S aanwezig is.

Indien de vraag een compound-poisson:-verdeling voIgt en de re

paratietijd een willekeurige verdeling met gemiddelde T en wij

nalevering toestaan, dan wordt het verwachte aantal backorders

per tijdseenheid in de stationaire toestand gegeven door •

..
B(S/AT) = E (x-s)P(x/AT)

x=s+l

De toepassing hierin van het uitgebreide theorema van Palm heeft

tot gevolg, dat wij mogen werken met de gemiddelde reparatietijd

en dat de verdeling van de reparatietijd in onze verdere bereke

ningen geen rol speelt, hetgeen de berekening een stuk handzamer

maakt.

In de komende paragrafen zullen wij gebruik maken van het feit

dat de boven gegeven backorderfunctie convex is, zolang wij de

reparatietijd niet veranderen.

CIl

B( s+ 1) - B( s ) E P(x/AT)
x=s+l

Om een aantal redenen die reeds vermeld zijn bij de behandeling

van diverse compound-poisson verdelingen, nemen wij voor de ver

deling van de vraag een logarithmische poisson verdeling.
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Er zal nog onderzocht moeten worden (DMLU) of dit een redelijke

benadering van de werkelijkheid vormt.

Er is aangetoond, dat in dit geval de kans op x aanvragen per

tijdseenheid gegeven wordt door de negatief binomiale verde ling

welke biezonder prettige recursieve betrekkingen bezit.

(k+x-1) iq-1 )x
p(xl ) =

(k-1) x
k+x

q

X = 0, 1, 2, .
met

q)1, k>O

k = A/lnq

A(q-1)
e = k(q-1) =

lnq

Een volledige behandeling van de logarithmische poisson verdeling

is reeds gegeven en de daar gernaakte opmerkingen :l:ijn in het METRIC

model van toepassing.

In METRIC wordt een bepaald gedeelte van de aanvragen, die op ba

sisniveau optreden doorgestuurd naar het depot. Dit gedeelte is

afhankelijk van de fractie basis repareerbaar.

J
A

iO = L ( 1-r . )A..
,j= 1 1 l,J

J

SiO = t (1-r.)S ..

.j-' ,J l,J
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Waarbij impliciet verondersteld is, dat de "variance to mean

ratio" van de compound-poisson aankomst verdeling op aIle bases

gelijk is. Op het depot zal een vertraging ontstaan, welke af

hankelijk is van de depotveiligheids voorraad. Indien s onein-
o

dig is dan zal onmiddellijk kunnen worden afgeleverd en yormt

de bestel- en vervoerstijd van het depot naar de basis de enige

vertraging. In het andere extreme geval, een veiligheidsvoorraad

gelijk nul op het depot is de vertraging gelijk aan de besteL-

en vervoerstijd, evenwe1 nog vermeerderd met de depotreparatie

tijd (waarin de vervoerstijd van basis naar depot a1 is verwerkt).
I

De gemiddelde vert raging op het depot is dus een functie van de

depotveiligheidsvoorraad en wordt benaderd door.

:

B(so/AOD)

B(O IAOD)
D

Waarin ~ het gemiddeld aantal aanvragen per tijdseenheid op het

depot is. De gerniddelde vertraging op het depot wordt dUB gegeven

door het quotient van het verwachte aantal backorders op het de

pot en het verwachte aanta1 aanvragen op het depot.

Kwalitatief heeft deze gerniddelde vertraging op het depot het

volgende ver1oop.
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Waarbij impliciet verondersteld is, dat de "variance to mean

ratio" van de compound-poisson aankomst verde ling op aIle bases

gelijk is. Op het depot zal een vertraging ontstaan, welke af

hankelijk is van de depotveiligheids voorraad. Indien s onein-
o

dig is dan zal onmiddellijk kunnen worden afgeleverd en yormt

de bestel- en vervoerstijd van het depot naar de basis de enige

vertraging. In het andere extreme geval, een veiligheidsvoorraad

gelijk nul op het depot is de vert raging gelijk aan de besteL~

en vervoerstijd, evenwel nog vermeerderd met de depotreparatie

tijd (waarin de vervoerstijd van basis naar depot al is verwerkt).

De gemiddelde vert raging op het depot is dus een functie van de

depotveiligheidsvoorraad en wordt benaderd door.

r 1 (x-sO)P(X/AoD)
x=s +o

=
B(SO/AoD)

B(O /AoD}
D

Waarin ~ het gemiddeld aantal aanvragen per tijdseenheid op het

depot is. De gemiddelde vertraging op het depot wordt dus gegeven

door het quotient van het verwachte aantal backorders op het de

pot en het verwachte aantal aanvragen op het depot.

Kwalitatief heeft deze gemiddelde vertraging op het depot h~t

volgende verloop.
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Vooruitlopend op de Yolledige beschrijving van METRIC kan opge

merkt worden, dat deze benadering van de gemiddelde vertraging

op het depot een redelijke is. Vergelijking van een groot aan

tal METRIC runs met een poisson aankomst verde ling, met het door

Simon (40) ontwikkelde model, dat ook beschreven wordt in (49),
geven binnen redelijke grenzen hetzelrde resultaat in verwachte

systeembackorders en in optimale allocatie aan depot en bases.

De verschillen komen voor in het gebied van een hoge (~6) depot

veiligheidsvoorraad, ~aarbij wij terecht komen in het kromme ge

deelte van de ~(s )D, s kromme.o 0

Het is nu mogelijk voor iedere basis een uitdrukking te vinden

voor de basis responsietijd T., welke een gewogen gemiddelde is
J

van de gemiddelde basis reparatietijd A .. en de gemiddelde totale
lJ

vertraging van een artikel, dat op het depot gerepareerd @oet

worden, O. . + v: ( )D •
1.J 0 so

T. = r.A. + (l-r.)(O. + 0o(so)D
J J J J J

Het is mogelijk T. zodanig uit te breiden, dat een s-l,s politiek
J

naar een derde ech elon,vanuit bet depot ook wordt meegenomen.

Wij moeten daartoe invoeren Tind, dit is de gemiddelde levertijd

bij,bijvoorbeeld,de indus~e en ~ .. , dit is de rractie herstel-
, 1. J

baar van een artikel dat naar het depot wordt gestuurd om hersteld

te worden. (l-r.. ) vormt dan de rractie depotverschrotting en dit
1.J

gedeelte moet aangevuld worden door bestelling bij het derde eche-

lon. In dit laatste geval wordt de basis responsietijd gegeven

door.

T. = r.A. + (l-r.)p.(O. + 0o(sO)D ) + (l-r.)(l-p.)Tind
J JJ J J J J J
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Het is nu mogelijk indien de relevante parameters bekend zijn

voor ieder niveau van de depotveiligheidsvoorraad s de bijbe-
o

horende basisresponsietijd voor iedere basis te berekenen. Het

is nu mogelijk iedere basis te beschou~en als een "black-box"

reparatiefaciliteit met gemiddelde reparatietijd T. en het the-
J

orema van Palm hierop toe te passen voor het berekenen van het

verwachte aantal backorders op iedere basis.

T.
J

Voor iedere basis wordt het verwachte aantal backorders gegeven

door.

co

B(s./\.T.) = I: (x-s.)P(x/\.T.)
J J J x=s.+1 J J J

J

Met de nu verkregen uitdrukkingen is het mogelijk het mathema

tisch programmeringsprobleem, dat voor het realiseren van een

optimale allocatie moet worden opgelost, te formuleren.

is het verwachte aantal backorders van artikel

raad op de bases van s ..•
J..J

probleem is dan als voIgt te formuleren.

Stel B (s. , s .. )
1.0 1.J

i bij een depotveiligheidsvoorraad s. en een veiligheidsvoor
1.0

ijet mathematische programmerings-

1. Minimaliseer de ver~achte hoeveelheid backorders bij

een bepaalde investering.
m1.n. I J

r I: B(s'Q's,,)
{ } • 1 . 1 1 1J
S'O,s .. 1.- J=

1 1J
onder voor~aarde date

I J
I: c. I: s.. ~ investering

. 1 1. 0 1J1= J=
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2. Minimaliseer de investering in veiligheidsvoorraden,

onder voorwaarde dat de verwachte hoeveelheid systeem

backorders kleiner dan o£ gelijk aan een bepaalde

waarde is.
I J

min. '"
{ } I:c." 8 ••
Sij i=l l j=O lJ

onder voorwaarde date
I J
I: I: B( s. 0 ,8 .. ) ~ backordergren8

i=l j=l l lJ

J. Met behulp van Lagrange-Multipliers, (J, 8, 20) kan het

probleem herschreven worden also
. I J I J

mln. '" ( )
{ } " I: B 8'0,8 .. - 1jJ I: c. I: 8 ...

8ij i=l j=l l lJ i=l lj=O lJ

Waarbij de waarde van de Lagrange-Multiplier gegeven

dient te worden.

Het komt er hier op neer dat we een punt van de optimale

backorder- investering kromme genereren. Willen we de

totale kromme genereren dan zullen we een groot aantal

Lagrange-Multipliers moeten opgeven.
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5. Vijf staps METRIC procedure voor het genereren van de optimale

expected backorder- investering kromme.

De uiteindelijke optimalisatie van het METRIC model kunnen

we splitsen in een vijftal staapen. Deze stappen zullen hier

onder een voor een worden besproken. De eerste vier stappen

dienen om de optimale allocatie van de veiligheidsvoorraad

van een enkel artikel en de daarbij behorende optimale backorder

totale veiligheidsvoorraad kromme te genereren.

In de vijfde stap passen we een differentie analyse toe op de

relatieve backorders. (expected backorders gedeeld door de pr~Js

per eenheid van het artikel.) Op deze wijze komt de optimale

toewijzing van budgetgedeelten aan artikelen tot stand. (21, 25,

35, 39, 41 )

Alvorens over te gaan tot een bespreking van de vijf stappen,

dient opgemerkt te worden dat we altijd een voorraadgebied

moeten definieren. Binnen de mogelijkheden van dit vastgelegde

voorraadgebied gaan we een optimale allocatie, (binnen het criterium

van minimale hoeveelheid verwachte backorders.) proberen te vinden.

s tap. 1.

Voor iedere basis j, berekenen we de waarde van de basisresponsie

tijd T., als functie van de hoogte van de depotveiligheidsvoorraad.
J

stap.2.

Voor iedere waarde van de depotveiligheidsvoorraad, en voor iedere

basis j, berekenen we de verwachte hoeveelheid backorders op de

bases afzonderlijk, als functie van de basisveiligheidsvoorraad.

Is bij de bepaling van de afnamepatronen gebruik gemaakt van de

bayesiaanse benadering dan moeten we de stappen I. en 2. uitvderen

voor ieder bayes-proces k.
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stap.3.

We gaan de bij een constante hoogte van de depotveiligheidsvoor

raad behorende optimale allocatie op de bases bepalen. Hiertoe

gaan we bij een vaste waarde van sO' de eenheden van eenartikel op

een zodanige manier een voor een aan de bases toewijzen dat de

som van basisbackorders zo laag mogelijk is. We wijzen een eenheid

van een artikel toe aan die basis waar hij de grootste afname in

verwachte hoeveelheid backorders veroorzaakt. De bij een bepaalde

combinatie van So en s t 1 b behorende optimale alloca-to aa op ases.
tie over de bases dienen we te onthouden. Het nu mogelijk de volgen-

de tabel te construeren.

So a

Stotb
a

2

3

4

5

6

2 3 4 5 6 7 etc.

Dus in de bovenstaande tabel kunnen we de verwachte hoeveelheid

backorders bij iedere mogelijke combinatie van So en Stot.bases

aflezen. De daarbij behorende allocatie is ook bekend.

stap.4.

We construeren nu de optimale allocatie tabel door te gaan

kijken in de bij stap.3. gevonden twee dimensionale tabel

naar die punten met een gelijke totale systeemvoorraad verdeeld

over bases en depot. We moeten hiertoe in de diagonalen gaan

zoeken naar die punten die bij een gegeven totale systeemvoor

raad de kleinste hoeveelheid te verwachten backorders geeft.

De bij deze optimale punten behorende optimale allocatie over

bases en depot is bekend.
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De vier METRIC stappen per artikel zijn nu voltooid. Bij het op

timaal toewijzen van eenheden van een reeds aanwezige artikel

voorraad kan volstaan worden met deze vier stappen per artikel.

Voor het genreren van de optimale backorder- totale veiligheids

voorraad kromme en de bij ieder punt behorende optimale allocatie

over bases en depot.

Voor het optimaal toewijzen van budgetgedeelten aan artikelen

dienen we nog een vijfde stap te introduceren.

stap.5.

We passen weer een differentie analyse toe, doch nu op de

artikelen behorend tot de verzameling waarvan we de elementen

optimaal binnen budget of backorderconstraints willen aankopen.

Voor ieder artikel is de optimale backorder- systeemvoorraad

kromme bekend. Beginnend bij een investering gelijk aan nul

wordt iedere volgende eenheid van dat artikel aangeschaft die

de grootste afname in relatieve backorders tot gevolg heeft.

Onder relatieve backorders verstaan we de te verwachten hoeveel

heid backorders bij een bepaalde systeemvoorraad gedeeld door

de prijs per eenheid van het artikel.

In stap.5. genereren we dus de optimale expected system back

order- investering kromme. De bij een bepaalde systeemvoorraad

van een artikel behorende allocatie over bases en depot is reeds

bepaald in stap.4.

Het voor METRIC ontwikkelde rekenmachine programma voIgt de

bovenbeschreven stappen. Een volledige listing van het programma

is opgenomen in deel 2. van dit rapport.
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6. Benaderende bepaling van de verwachte systeembackorders voor

een artikel.

De in METRIC toegepaste rekenprocedures zijn van dien aard dat

zij slechts zeer moeilijk met de hand uitgevoerd kunnen

worden.

In een volledig deterministisch geval is het mogelijk op een

snellere wijze de verwachte systeembackorders voor een artikel

te bepalen.

Dit zal allereerst toegelicht worden in het geval dat we te ma

ken hebben met een enkel echelon. We zullen hierbij en even

eens bij het hierna te behandelen multi-echelon geval zoveel

mogelijk de in METRIC gebruikte symbolen handhaven. (20)

6
0

1 .een echelon, deterministisch.

T

.
s

Waarin:

t. t + T.

A aantal aankomsten per tijdseenheid.

T reparatietijd in tijdseenheden.

s veiligheidsvoorraad. (voorraad op de plank + aantal

eenheden in reparatie - aantal backorders.)

B(s) het aantal backorders bij een veiligheidsvoorraad s.

We krijgen dan:

B(s) = AT - s

B(s) :0:: 0

s <AT
s ~ AT



- 29 -

Het aantal backorders als functie van de veiligheidsvoorraad

heeft dan het volgende verloop.

f
B(s)AT

opmerking, AT behoeft geen geheel getal te zijn.

s is altijd een geheel getal, we werken niet

met een veiligheidsvoorraad van bijv. 2.337 .

6.2. een echelon, stochastisch.

In het stochastische geval krijgen we na toepasing van het theo

rema van Palm, bij een poisson s,snkomst proces en gemiddelde repa-
I

ratietijden, het volgende kwalitatieve verloop van het verwachte

aantal backorders als functie van de veiligheidsvoorraad.

B(S)r

6.3. stochastisch versus deterministisch.

Vergelijken we de hierboven vermelde gevallen met elkaar dan valt

op dat het deterministische geval een goede (binnen 570 ) van het

stochastische geval geeft indien voldaan is aan de volgende uit

drukking.

s < 0.6 AT

We dienen op te merken dat de factor 0.6 slechts geldt voor een

poisson aankomstproces. In het meer algemene geval van een com-
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pound poisson aankomstproces is deze factor een functie van de

"variance to mean ratio", q, en voIgt het volgende kwalitatieve

verloop .

.~

..,
·1

•
It ,.

-:..._+
J

Het zal duidelijk zijn dat indien AT < 2 de benadering via het

deterministische equivalent slecht zal zijn.

Bij hoge backorders > 10, voIgt de deterministische uitdrukking

nagenoeg exact het verloop dat stochastisch wordt berekend.

We mogen stellen dat indien de gemiddelde verblijftijd van een

artikel op de plank gelijk is aan 0, dat dan een toename van

de veiligheidsvoorraad met I , de verwachte hoeveelheid backorders

met I doet verminderen.

6.4 0 mul ti echelon, deterministisch.

We veronderstellen een multi echelon situatie die overeenkomt

met het bij METRIC gehanteerde model. (20) Gebruikmakend van

de hierboven voor het een echelon geval afgeleide formules,

zullen we door gebruik te maken van de in METRIC gehanteerde

rekenwijze de backorders in deze deterministische multi echelon

situatie berekenen.

We krijgen dan:

BO(sO) het aantal depotbackorders bij een depot vel

ligheidsvoorraad sO,

BO(sQ) = AD - sO.

waarin:
J

AO = E (I-r.) A..
j=1 J J
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De vertraging op het depot, 'O(.o)D wordt gegeven door.

D

= D - SO/AO

Voor de basisresponsietijd T. vinden we dan.
J

T. = r.A. + (l-r.)(O. + 60(sO)D)
J J J J J

= r.A. + (l-r.)(O. + D - SO/AO)
J J J J

I

Voor iedere basis kunnen we nu de gevonden voor het een echelonl

geval gebruiken.

B. (s.) = A.T. - s.
J J J J J

De totale hoeveelheid backorders over aIle bases wordt dan ge

geven door.

B
J
t

j =I
B.(s.) '"'

J J

J
I

j=1
A. T. 

J J

J
E

j=1
s.

J

Verder uitwerken geeft.

B
J
E

j=1
A.r.A. +

J J J

J
I

j=1
A.(I-r.)(O. + D) - 80/AO

J J J

J
E

j = I
(I-r.) A. -

J J

! J
r

j=1
s.

J

J
r A.(r.A. + (l-r.)(O. + D)) - So -

j=1 J J J J J

J
r

j=1
s.

J

'"'
J
E A.(r.A. + (l-r.)(O. + D)) - s I

j=1 J J J J J totaa
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Bij een totale voorraad over bases en depot van s l' wordttotaa
het aantal backorders B(s t 1)' gegeven door.to aa

B(s ) = B(O) - stotaal totaal Stotaal i.. B(O) .

o s totaal) B(0) .

We zien eenzelfde verloop van de backorders als functie van de

totale systeemveiligheidsvoorraad, als we in het een echelon

geval zijn tegengekomen.

hft.
6.5. multi echelon, stochastisch.

De berekeningen uitgevoerd met gebruikmaking van het METRIC model,

een compound poisson aankomstproces op de bases en gemiddelden

voor de reparatietijden, geven het volgende kwalitatieve verloop

van het verwachte aantal backorders als functie van de totale systeem

veiligheidsvoorraad, welke optimaal over bases en depot is verdeeld.

6.6. stochastisch versus deterministisch.

Hier gelden dezelfde opmerkingen, die ook gemaakt zijn bij een

vergelijking van het deterministische en het stochastische een

echelon geval.
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7. Toewijzing van eenheden van een artikel aan bases en depot.

De in de vorigerparagrafen behandelde uitdrukking geeft ons

geen uitsluitsel omtrent de bij een bepaalde systeemvoorraad behorende

optimale toewijzing aan bases en depot.

In de volgende paragraaf zal een benadering van deze optimale toe

wijzing worden behandeld.

7.1. Handregel voor het benaderen van de optimale allocatie.

We definieren.

T.
J

responsietijd van J. j-O,I,2, .•. ,J.

° is het depot.

J J
T .. D - (III: L) I: LO.

° j= 1 J j -I J J

T. .. A. + o. j °J J J

We bepalen nu met deze responsietijden de backorders op de

bases en het depot indien overal de veiligheidsvoorraad gelijk

is aan nul, met onderstaande uitdrukking ...

B.
J

A. T.
J J

j-O,I,2, ... ,J.

We verde len nu een totale systeem veiligheidsvoorraad naar rata

van B. over de bases en het depot.
J

s.
J

veiligheidsvoorraad op basis j, of het depot (j=O).

We krijgen dan.

J
B.I L B.

J j-O J
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BAYESIAANSE-BENADERING

Voorspelling van de vraag.

Indien het artikel een relatief hoge vraag vertoont

als afnamecijfers over een relatief lange periode

aanwezig zijn en als deze laatste cijfers relevant

zijn, kunnen wij bij de berekening van de toekomstigp

vraag volstaan met de "issue rate technique", di.w.z.

de geobserveerde vraag in de afgelopen periode delen

wij door de lengte van de periode en veronderstellen,

dat de toekomstige vraag een random variatie hierom

heen zal vertonen.

Wij richten ons in het kader van dit onderzoek op re

pareerbare artikelen, dit zijn over het algemeen dure,

langzaam muterende artikelen, die niet aan een of meer

van de gestelde voorwaarden voldoen.

De "bayesiaanse-benadering" van de vraag, geeft in

plaats van een,...4acl.A4; 1de kans dat het gemiddelde een

bepaalde waarde aanneemt.

B~ .ott. "J,~.a.\~o.CW'\.f. .. .t.~~ IU~ oll"\~~~
~~~~.WM> ~&.t...c.,~ 'lV(l ~eJ.t
~;......~-P~ra~~ .f..oj....~ v,.
Ofschoon hij toepasbaar is op iedere groep artikelen,

wordt verwacht dat de IIbayes-benadering" belangrijke

verbeteringen zal geven in die gevallen waar de vraag

laag is en vol ruis zit.

, I,

I



-lS"-

Denken wij in plaats van slechts een artikel aan een

grate eindige groep artikelen met bekende gemiddelde

waarden, nu trekken wij at random een artikel uit de

ze groep, de kansverdeling van het gemiddelde van dit

item is volkomen gedefinieerd en deze kansverdeling

is een a priori-verde ling voor een systeem van arti

kelen.

Natuurlijk kan deze methode am de a priori-verdelillg

te construeren slechts een heurIstische zijn, omdat

de echte gemiddelde waarden van de artikelen onbekend

zijn. Daar staat tegenover dat, indien wij de a priori

verdeling van de gemiddelde waarden van een groep arti

kelen kunnen schatten, wij het gemiddelde van ieder itpm

kunnen beschouwen als een trekking uit de a priori-ver

deling bij afwezigheid van enige informatie over het

artikel.

Wij moeten de a priori-vArdeling f(9) schatten. Er zijn

fundamenteel twee benaderingen. De subjectieve en de

empirische benadering.

Bij de subjectieve benadering maakt de schatter gebruik

van zijn persoonlijke gedachten am de parameters van de

a priori-verdeling te bepalen, terwijl de verdeling zelf

vaak zodanig wordt gekozen, dat de berekening wordt ver

eenvoudigd. Het is bijvoorbeeld biezonder plezierig am

een a priori-verdeling f(9) te kiezen die de geconjugeer

de is van p(x/9) omdat dan ~(9/x) dezelfde VOrm heeft als

f( 9) •

Bij deze subjectieve benadering is t(9/x) de posteriori

verdeling afhankelijk van de a priori-verdeling.
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De problemen bij het voorraadbeheer manifesteren zit'h

als wij slechts over enige relevante gegevens beschik

ken en deze bepalen de parameters van de a priori-ver-

deling.

Daar-tegenover staat de empirische benadering, die be

trekking heeft de op bayesiaanse beslissings problemen

waarbij de a priori-verdeling onbekend is.

Voor een systeem, dat een groot aantal artikelen

bevat, zullen wij een methode beschrijven om de a priori

verdeling te schatten.

Wij nemen aan dat er enige relevante gegevens over een

periode bekend zijn, die bestaat uit de totale geobser

veerde vraag per item in die periode. De vraag van ieder

artik~l kan ons iets zeggen over het gemiddelde van de

werkelijke vraag, e , maar is niet voldoende om 9 exact

te bepalen. Deze verzamelingvan gegevens van elk arti

kel zullen wij de "cross section of' observed demand"

noemen. Wij zullen nu de empirische bayes schatting

loslaten op de "cross section of' observed demand". Ef'n

schatting van de gemiddelde waarden van de posteriori

verdeling aileen is niet voldoende.



De behandelin~van de geliliddelde vraag vall ('en art i 

kel als een "random variable" rnoeten wij rechtvaardi

gen. En ook als de werkelijke gemiddelde waarden be

perkt blijven tot een eindige verzameling, moeten wij

de a priori-verdeling nog vastleggen)indien p{x/9)

bijvoorbeeld"compound poisson" is. Bovendien hebben

de problemen waarrnede wij ons in het kader van dit on

derzoek gaan bezighouden, een lage vraag terwijl een

aantal uitschieters eell hoge vraag kunnen vertonen,

waarbij dus de empirische schatting van de hoge vraag

biezonder onnauwkeurig kan zijn.

am deze redenen volgen wij de benadering zoals ~eschre

yen is. Wij leggen de a priori-verdeling vast en schat-

ten de parameters uit de momenten van de "cross-sectional

data".

Wij noemen dit een objectieve benadering orndat het een

compromis is tussen de subjectieve en de empirische ui

tersten. Omdat wij de vorm van de a priori-verdeling

vastleggen is onze benadering gedeeltelijk subjectief.

De empirische benadering heeft evenwel ook subjectieve

elementen.

Is de variabele continu of rationeel?

- Over welke rang is de variabele gedefineerd?

Welke periode van historische gegevens geeft

de beste empirische schattingen van f{~) als

wij ons realiseren dat niet stationaire effec

ten mee gaan spreken als de periode wordt uit

gerekt?

Wij nemen aan dat het werkelijke gemiddelde iedere Iliet

negatieve waarde mag aannemen.

D, .........M/MoJ ..; /,J~ ...... ~/A .;..,N I,,~ /, __ ~;I.r~

/liHl-t AM .M"t,M ~".... _-..•.-... ....,~~ ,t",__

~14- ~ "#"tI#U· J~t:I._J tJl.,.4.,CO ..,. " . ...4'-.". .- (JI~/'t"tr&"

M'rA4I7~ .-»w ~ ~/hI""_J, ~~~. #/..-tJ*J~~_/''J~
/Wt"t:4l ~~ J.... ~N.,.kIlC1 A~~ ~'C~. A:1IA/~~

""'*"" kI /I~" ,..,-,wJ", ~/"""" ;'M",,--4 ~d~~.
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Over p(x/e), de verdeling van de vraag valt te

praten, wij veronderstellen, dat de vorm van de

verdeling bekend is. Ofschoon p(x/9 ) elk aantal

parameters mag hebben, moeten wij elke parame

ter kunnen schrijven als een functie van een on

bekende • E(x/Q) en E(x2/~) zijn de eerste twee

moment en van p(x/e). Wij veronderstellen, dat 9

log-normaal verdeeld is met een onbekend gemid-

d ld U • t·.,.1e e ~ en varlan le,.

Wij willen de parameters van deze log-normale

verdeling schatten door de eerste twee momenten

van de "cross sectional data" van aIle artikelen

te gebruiken. Deze eerste twee momenten zullen

wij aanduiden als V
1

en V
2

, Wij krijgen dan

• E(x). · / £ (:te/IiI) ltci') til f?

"

?
)(i :

"
.jE f,e '/~) /r") «,;

•

Waarbij wij veronderstellen dat f(~) een log-nor

male verdeling voIgt. Wij moeten nu E(x/~) en
2 2

E(x /~) vast-Ieggen. E(x/S) =6)doch E(x Is) is af-

hankelijk van onze keus voor de kans-verdeling van

p(x/9). Als wij bijvoorbeeld p(x/S) poisson iveron-
2 2

derstellen dan krijgen wij E(x /8) =et«,+9.

De poisson-veronderstelling houdt in dat de vari-

antie gelijk is aan het gemiddelde. De

to mean ratio" is gelijk 1.

"variance
I



E(x2 ) is vanwege de relatie E(x2 ) = E(x) - E(x
1

)

geen onafhankelijke schatter. De meest efficiente

schatter van krijgen wij door y = t te stellen,

zo dat E(x 1 ) = E(x2 ).

Een verdere beschouwing, met praktische uitvoer

baarheid vereist een discrete benadering van de

a priori-verdeling f(9). In plaats van te werken

met een directe benadering f(9) is het gemakke

lijker te werken met de equivalente-normale ver

deling, n(r). Ret jemoment van de log-normale

verdeling V'JINIVIII. berekend uit de normale verdeling.

I Iv:.. .//~} ..
- I'" -, T I

VloJ" ..I..t -.--

Met j wordt hier geen complex-getal bedoeld.

De parameters van de normale verdeling kunnen wij

nu direct relateren aan de "cross-selCtional sta-

tistics" E(x) en E(x
2
). Wij merken op dat de func

tionele vorm van f(9) nergens vereist wordt.

~

~. Ef:.) :/91'_) M~
"

"''''J'1 h • .,aJP
_oC.I ~.Jl



De werkelijke afnamecijfers vertonen echter een

variantie die groter is dan het gemiddelde. Ten

einde E(x
2
/9) te definieren moeten wij een uit-

spraak doen over de "variance to mean ratio" van

p(x/~). Wij zullen later een geval behandelen

waarbij deze een functie is van S . Doch hier ne

men wij voor de "variance to mean ratio". een

waarde die voor aIle artikelen gelijk is en ook

onafhankelijk is vane. Wij krijgen dan

v_- -oe

Wij kunnen ( ) dan herschrijven als

on

v,. Ef>c) -/e !rt?) d~: I't
f1

~

Vi E(N') : / (". ~ ., ~ ~) !t r) )0/ ~: oe If ,. Z 1 .,. 1'1 ~
..

Het is dus mogelijk het log-normale gemiddelde, M,

en variantie te schatten uit de "cross sectional

data of demand", dus uit de momenten V, en V
2

als

wij aannemen datCll'obekend is. Indien " en \2 gege

ven zijn, zal de variantie van de "cross section"

groot zijn als de "variance to mean ratio" van de

verdeling van de vraag, p(x/~) klein is.



Voor het schatten van 1(, kan indien over twee

perioden gegevens beschikbaar zijn, de volgende

procedure gebruikt worden. Yis een real O~"'(~/)

wij verdelen de originele periode in perioden

ter lengte yen l-y)x
1

en x
2

stellen de vraag in

respectievelijk periode 1 en 2 voor.

Wij krijgen nu

""»

E (Jtr,). /1E' ()C, jr") If") o/IP • y~
•

~()t»)~/E{X,/(I-Y)") !tt:iljDI". (1'y)fi1

•
It)

E hr,~,) =/lE(I',/Y''')E(k,/f'-~)'')/I('')ot~ • y(,-y){~?.,. I'fl)

•

I

Combina tie van (/I ) en (11) geeft een ui tdrukk:i-ng,

die ons in staat stelt~voor te stellen in

termen van de geobserveerde "cross-sectional sta-

tistics".

Ef'lt,J

~ f)C)

:: y

E (>f,:w,) E (:.)

Err,) et:Jr,)
• 0(

De "cross-section" geeft ons een viertal onafhan

kelijke schatters E(x), E(x2 ), E(x1 ), E(x1 x 2 )



Wij defini~ren de standaard-normale verdeling

met gemiddel~O en standaard afwijking 1.

Wij willen een discrete benadering voor de be

paling van q(./x). Voar dit doel leggen wij N

waarden van de standaard normale verdeling vast,

u l ' u 2 ' u
J

' uN. De kans behorende bij u 1
krijgen wij met behulp van de cumulatieve stan

daard-normale verdeling op het punt (u
l

+ u
2

):2

die van u
2

wordt verkregen door de cumulatieve

standaard-normale verdelings functie op het punt

(u2 + u
J

)/2 en de voorgaande cumulatieve waarden

ervan af te trekken.

Op deze wijze construeren wij een discrete be

nadering van N punten van de a priari-verdeling

ten einde het theorema van Bayes toe te kunnen

passen moeten wij de waarden van de standaard

normale-verdeling nag omzetten in de correspon

derende log-normale waarden, door translatie der

assen.

In het voorafgaande was voor de "variance to mean

ratio" van p(x/Q))oc. genomen. Wij zullen nu kort

schetsen wat er gebeurt indien de "variance to

mean ratio" een lineaire functie van het gemid

delde is.
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8.1. De bayesiaanse benadering voor het bepalen van afnamepatronen

van langzaam muterende artikelen in het METRIC model.

De bayesiaanse benadering geeft voor een K-tal bayes processen,

de kans f
i
(9

k
), dat het gemiddelde van de vraag een bepaalde

waarde e k' aanne emt •

Bij de berekening hiervan is uitgegaan van de samengestelde ge

observeerde vraag van aIle tot een verzameling behorende arti

kelen over aIle bases. Bij de bepaling van de verwachte hoeveel

heid backorders moeten wij terugkeren naar de afzonderlijke ba

ses, daartoe voeren wij een activi tei tsfactor a .. per basis en
lJ

per artikel in. In het geval van een in twee opeenvolgende peri-

oden onveranderlijke basisactiviteit moet voldaan zijn aan

J
L

j=1
a .. =
lJ

veer aIle i =
met a .. > O.

lJ

1, 2, 3, 1.

Is niet voldaan aan de eis van een onveranderlijke basisactivi

teit, bijvoorbeeld door een geplande verdubbeling van het aantal

vlieguren, dan moet de activiteitsfactor van die betreffende ba

sis gecorrigeerd worden met een correctiefactor.

In het bovenstaande is impliciet aangenomen dat de "variance to

mean ratio" van de logarithmische poisson aankomstverdeling voor

ieder artikel en iedere basis gelijk is aan q.

Met behulp van de activiteitsfactor a .. , bepalen wij voor ieder
lJ

bayesproces k, de bij een gemiddelde van de totale vraag over

aile bases 9
k

, behorende gemiddelde vraag per basis9
ijk

•
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Met deze waarde voor de gemiddelde vraag voor artikel i op ba

sis j bij~yesproces te bepalen wij voor iedere s de basis-
o

responsietijd T. 'k' welke onder andere een functie is van 9. 'k
lJ lJ

en s
o

Voor ieder bayesproces k hebben wij nu een waarde voor de basis-

responsietijd gevonden, waarmede wij voor ieder bayesproces, bij

iedere in onze beschouwing te betrekken combinatie van s. en s, .,
10 lJ

de te verwachten hoeveelheid backorders per basis kunnen berekenen

B. ·k{S·O's .. ,e. 'k} = 1: (x-s .. )P(x/A··kT·· k )
lJ 1 lJ lJ x=s ..+1 lJ lJ lJ

lJ

Waarin. A. 'klJ =

De verwachte hoeveelheid backorders per basis B.. , wordt dan ge-
lJ

geven door een lineaire cambinatie van Bijk met fi(&k) als coef-

ficienten.

Een lineaire cambinatie van convexe functies geeft weer een con

vexe functie indien de coefficienten groter dan nul zijn.

B(S·O'S .. ,e. ·k,f.(ek ) ) =
1 lJ lJ 1

K
1: f.(ek)B" kk= 1 1 lJ

Deze verwachte haeveelheid backarders per basis en per artikel

vormt de input voar de verdere in METRIC te hanteren reke~regels.

In eerste instantie lijkt het een gaede benadering de activiteits

factaren per artikel vaar iedere ba~is te fixeren op een vaste

waarde. Temeer daar dit de mogelijkheid schept uit te gaan van

vaor ieder artikel, vaar iedere basis gelijke B. 'k.
lJ
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Doordat de kansen dat het gemiddelde van de vraag een bepaalde

waarde aanneemt een functie zijn van de in de afgelopen periode

geobserveerde vraag per artikel. Zal voor ~lle artikelen met een

gelijke geobserveerde vraag de verwachte hoeveelheid backorders

op de bases, bij gelijke aktiviteitsfactoren, dezelfde waarde

hebben.

Een aanzienlijke besparing in rekentijd, kan dan ook verkregen

worden door het invoeren van artikelklassen voor gelijke geob

serveerde vraag.
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Bayesiaanse benadering, voorbeeld.

Teneinde de gevolgde rekenwijze bij de bayesiaanse banadering voor

het bepalen van afnamepatronen van langzaam muterende artikelen te

verduidelijken zal een voorbeeld hierva worden gegeven.

Hiertoe beschouwen we een verzameling bestaande uit 10 artikelen.

Van ieder artikel is de geobserveerde vraag in de afgelopen periode

gegeven.

Xi • de geobserveerde vraag van artikel i ~n de afgelopen periode.

De volgende "cross section of demand" is gegeven.

artikel.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X.
~

o
4

o

7

4

2

o
7

De verzameling van geregistreerde geobserveerde vraag bevat, 0, I,

2, 4 en 7.

Teneinde dit voorbeeld niet nodeloos ingewikkeld te maken gaan we

uit van een poisson aankomstverdeling voor de vraag van ieder tot

de verzameling behorend artikel.

Voor de a priori verdeling wordt een lognormale verdeling gekozen
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die we benaderen door een 5-punts henadering van de bijbehorende

normale verdeling.

De parameters van de a priori verdeling fee) schatten we met behulp

van de "croRs section of demand". Ret eerste en tweede moment, respec

tieveIijk vI en v2 worden gevonden door.

10

vI = 1/ 10 1: x. 2.6
i=1 ~

10

1/10 1:
2 13.6v2 = x.

i=1 ~

Ret gemiddelde en de variantie van de bij de Iognormale verdeling

behorende normale verdeling worden gegeven door.

2
CJ In 1.627 .4867

CJ .697

2
~ =Invl-!CJ .712

De standaard normale verdeling met gemiddelde 0, en spreiding I

benaderen we door 5 equidistante punten met een ondergrens van -2

en een bovengrens van +3.

De hier gebruikte benadering, slechts 5 punten is geen goede doch

geeft weI een goede indruk van de gevolgde rekenwijze.
f(l)

Ii"
De standaard normaal verdeelde variabele noemen we z. Door de benadering

toe te passen krijgen we een 5-tal punten, z ..
~

z '"' +35

De overige punten worden gegeven door.

z. =
~

+ range/ (5-1) .



De vijf equidistante breekpunten hebben dan de vo1gende waarden.

zl -2

z2 = -.75

~z3 = +.50

z4 == +1.75 I

+3.00 • &~ ., & oar
z5 = • ..

De kans verbonden met zl wordt gegeven door de 1inkeroverschrijdings

kans van (zl+z2)/2, die in een tabe1 voor de standaard norma1e verde

ling is te vinden(statistisch compendium). Op deze1fde wijze bepa1en

we de 10k van (z.+z. 1)/2 voor i = 2, 3, 4, 5. ne kans op het optreden
~ ~+

van z. wordt dan gevonden door twee opeenvo1gende 1inkeroverschrijdings
~

kansen van e1kaar af te trekken. Ret is dan moge1ijk o~de vo1g~nde

tabe1 sarnen te ste11en.

-i- -Z.- -lok.- -f(z.)-
~ ~ ~

1 -2.00 .0846 .0846

2 -0.75 .4505 .3659

3 +0.50 .8695 .41CJn

4 +1.75 .9912 .1217

5 +3.00 1.0000 .0Q88

We kunnen de bij z., de standaard norrnaa1 verdee1de variabe1e, behorende
~

waarde e. van de lognorrna1e verde1ing vinden door een trans1atie van de
~

assen toe te passen met behu1p van onderstaande uitdrukking.

e. = exp(~ + oz.)
~ ~

De kans op het optreden van e., f(e.) is ge1ijk aan de kans op het optreden
~ ~

van z., f(z.).
~ ~

ne bovenstaande tabe1 is dan uit te breiden met de vo1gende ko1oID.
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-
-1.- -6.- -f(6.)-

1. 1.

1 .5051 .0846

2 1.2080 .3659

3 2.8892 .41Qn

4 6.91()1 .1217

5 16.5266 .(J088

We hebben nu de in het theorema van BAYES genoemde a-priori verdeling

gevonden. Teneinde de loop der nu volgende berekening die moet leiden

tot de a-posteriori verdeling niet uit het oog te verliezen volgt hier

onder het theorema vab BAYES. in continue en discrete vorm.

q(6/x)

q(6./x)
J

waarin:

P(x/6)f(6)

kP(x/R)f(R)dR

P (x/ e .) f (6 . )
_ J J

-k~IP(X/6k)f(6k)

(continu)

(discreet)

P(x/6)

q(6/x)

kans dat het aantal aanvragen gelijk is aan x, als het gemid

deld aantal aanvragen gelijk is aan 6.

de a-posteriori verdeling, de kans dat het gemiddeld aan

tal aanvragen gelijk is aan 6. als de geobserveerde vraag

gelijk was aan x.

In dit rekenvoorbeeld veronderstellen we dat P(x/6), een po1.sson verdeling

volgt of anders gezegd een compound poisson verdeling met een "variance

to mean ratio" gelijk aan een.

Zoals reeds opgemerkt nemen we voor de a-priori verdeling een lognormale.
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Voor de verdeling van het aantal aanvragen per periode kunnen we

gebruik maken van de volgende uitdrukkingen.

x -8
P(x/8) = 8 e /x

P(x+I/8) = P(x/8)8/x

P(0/8)
-8

e

Voor iedere geregistreerde geobserveerde vraag en iedere reeds be

rekende 8
k

, bepalen we P(x/8).

Ret is nu mogelijk voor iedere geobserveerde vraag de volgende tabel

in te vullen.

i 8. P(x/8.) P(x/8.)f(8.) q(8./x)
~ ~ ~ ~ ~

I- .5051 .2777

2 1.2080 .5948

3 2.8892 . 1269

4 6.9101 .0007

5 16.5266 .0000

Voor het bepalen van de a-posterioriverdeling behoeft slechts

teller en noemer van het theorema van BAYES te worden ingevuld.

De a-posterioriverdeling van iedere geobserveerde vraag van de

gegeven verzameling van artikelen wordt gegeven op de volgende pagina.
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-~- -5.- -f(e.)- -q(8./x)- -q cum-
~ 1- l.

geobserveerde vraag x=O •

.5051 . 0846 .2777 .2777

2 1.2080 .3659 .5948 .8724

3 2.8892 .4190 . 1269 .9993

4 6.9101 · 1217 .0007 1.0000

5 16.5266 .0088 .0000 1.0000

geobserveerde vraag x=l •

.5051 •0846 .1140 .1140

2 1.2080 .3659 .5842 .6982

3 2.8892 .4190 .2981 .9963

4 6.9101 .1217 .0037 1.0000

5 16.5266 .0088 .0000 1.0000

geobserveerde vraag x=2 •

.5051 . 0846 .0648 .0648

2 1.2080 .3659 .4867 .5515

3 2.8892 .4190 .4374 .9889

4 6.9101 .1217 .0 II J 1.0000

5 16.5266 .0088 .0000 1.0000

geobserveerde vraag x=4.

.5051 .0846 .0275 .0275

2 1.2080 .3659 .3172 .3446

3 2.8892 .4190 .6080 .9526

4 6.9101 · 121 7 .0473 1.0000

5 16.5266 .0088 .0000 1.0000

geobserveerde vraag x=7.

.5051 .0846 .0098 .0098

2 1.2080 .3659 .1637 .1735

3 2.8892 .4190 .6505 .8240

4 6.9101 · 121 7 .1759 .9999

5 16.5266 .0088 .0001 1.0000
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Bij de Bayesiaanse benadering voor het bepalen van afnamepatronen

van langzaammuterende artikelen wordt gebruik gemaakt van een discrete

benadering van een standaard normale verdeling. De kritieke parameters

bij deze benadering zijn, het aantal punten waarmee we willen benaderen,

(het aantal bayes-processen), de ondergrens en de bovengrens.

In de beschikbare literatuur (5, 9, 29) worden voor de ondergrens de

waarde -2 ( -2 ~, doch ~=I)genomen, voor de bovengrens de waarde 3 en voor

het aantal bayes-processen wordt opgemerkt dat een aantal van 5 tot 8

voldoende is. Teneinde deze beweringen te onderzoeken is een programma

geschreven waarmee het mogelijk is voor een verzameling van artikelen

bij verschillende parameterinstellingen van de bovengenoemde grootheden,

het effect van deze parameterinstllingen op de verwachte hoeveelheid

backorders in een enkel-echelon situatie te onderzoeken. Gebleken is

dat deze verwachte hoeveelheid backorders zeer sterk afhankelijk is voor

het aantal bayes processen en dat het in de literatuur genoemde aantal

van 5 tot 8 niet voldoende is bij verhogen van het aantal bayes processen

tot 12, trden na een verdere verhoging geen veranderingen meer op in

de verwachte hoeveelheid backorders( verschillen in de derde decimaal).

Ook is gebleken dat een uitbreiding van de ondergrens tot -3, een betere

dekking geeft van de bij verschillende instellingen van het aantal

bayes processen te verwachten hoeveelhei backorders. Daarom wordt aanbevolen

bij een eventuele toepassing van de bayesiaanse benadering, het aantal

bayes processen te fixeren op een waarde hoger dan 10 en de boven- en

ondergrens respectievelijk op +3 en -3.



9. NORS-criterium.

De mogelijkheid van kanibalisatie, het gebruik ma

ken van units die gehaald worden uit toestellen die

vanwege het ontbreken van een voor het vliegen essen

tieel onderdeel toch niet vlieggereed zijn, komt in

dien wij het backordercriterium gebruiken niet aan

de orde. Wij kunnen stellen, dat in het geval van een

niet vlieggereedtoestel dat aan de grond staat, de

veiligheidsvoorraad van ieder artikel, behalve die

waarop gewacht wordt, behorend tot dit wapensysteem,

vliegtuig, met een omhoog gaat.

Het kanibaliseren kan een effect hebben op de paraat

heid. Ons backordercriterium zegt ons hierover niets,

hij wordt ook niet gemaximaliseerd.

In (33) wordt een concept voor een model uitgewerkt

waarin het aantal toestellen waarop kanibalisaties

zijn toegepast wordt meegenomen, volgens het NORS

criterium.

NORS is een afkorting voor Non-Operationally-Readydue

to lack of-Supply. Dit criterium wordt in (33) en (44)
nader uitgewerkt.

De minimalisatie van het aantal NORS toestellen komt

neer op het oplossen van een niet separeerbaar mathe

matisch programmerings probleem.

Het is mogelijk om voor de met METRIC bij een bepaalde

budgethoogte berekende optimale niveaus van de veilig

heidsvoorraad, de bijbehorende verwachte hoeveelheid

NORS toestellen te bepalen.



Binnen dit budget is het ook mogelijk een optimale

allocatie te vinden onder het NORS criterium. Het

minimale aantal NORS toestellen blijkt niet met

meer dan 1 procent te verbeteren.

Omdat de met METRIC te verkrijgen hoeveelheid NORS

toestellen slechts met 1 procent verbeterd kan wor

den, verdient de relatief eenvoudige METRIC proce

dure ~aar gebruik gemaakt wordt van het backorder

criterium veruit de voorkeur boven het niet sepa

reerbare mathe~ati8che programmeringsprobleem, dat

wij krijgen door gebruik te maken van het NORS model

(33, 44).
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10. Gevoeligheillsanalyse voor METRIC.

10 1 De gevoeligheid van METRIC voor parameterveranderingen.
• •

Voor een artikel zullen we nagaan wat het gevolg is, ~n de optimale

toewijzing van eenheden van dit artikel aan bases en depot en in de

te verwachten hoeveelheid backorders.

Bij deze gevoeligheidsanalyse gaan we uit van een systeem bestaande

uit een depot en twee bases.

Orn een vergelijking met het door R. M. Simon ontwikkelde model moge

lijk te maken veronderstellen we dat het aankomstpatroon op de bases

een poisson verdeling volgt. Daartoe wordt in het rekenmachinepro

gramma voor METRIC de waarde van de "variance to mean ratio" gefix

eerd op 1.0001 ,hetgeen geen moeilijkheden met de rekennauwkeurigheid

geeft.

Op de beide bases nemen we voor de punts chatting van de gemiddelde

vraag respectievelijk .1 en .9 eenheden per periode. De waarden voor

de reparatietijd op bases en depot en voor de bestel en vervoerstijd

zijn ook in perioden gegeven. Voor periode kunnen we ook dag lezen.

Ret rekenmachineprogramma voor METRIC is gedraaid voor een groot aan

tal verschillende parametersettings.

10 0 2 0 De gevoeligheid voor veranderingen van de gemiddelde bestel en

vervoerstijd bij gefixeerde w8arden van de andere voor het model

relevante parameters.

Indien we de waarde van de gemiddelde bestel en vervoerstijd willen

veranderen bij constante waarden voor de andere voor het model rele

vante parameters dan dienen we te realiseren dat de waarde voor de

gemiddelde depotreparatietijd een factor bevat die gelijk is aan

de gemiddelde bestel en vervoerstijd van basis naar depot. Een direct

gevolg hiervan is dat bij variatie van de waarde van de gemiddelde

bestel en vervoerstijd de gemiddelde depotreparatietijd mee zal

moe ten varieren.
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Ter vergelijking met het door R. M. Simon ontwikkelde model (40)

worden een aantal METRIC runs voor een artikel gedraaid met ver

schillende parameterinstellingen. De parameterinstellingen zijn

zodanig gekozen dat zij overeenstemmen met de door G. Romeijn

gedraaide Simon runs (49).

De volgende parameterinstellingen zijn gekozen.

aantal bases: J = 2.

variance to mean ratio van het compound poisson aankomstpatroon, q=1 ,0001 ,

dus nagenoeg een poisson aankomst verdeling, dit om een vergelijking

met Simon mogelijk te maken.

puntschatting voor de gemiddelde vraag op basis I. 61 = .1

puntschatting voor de gemiddelde vraag op basis 2. 6
2

.9

Gemiddelde reparatietijd op basis I. Al 5

Gerniddelde reparatietijd op basis 2. A2 5

De fracties repareerbaar, de gemiddelde depotreparatietijd en

de gemiddelde vervoers en bestel-tijd laten we varieren. Het is

mogelijk om de gevolgen van deze variaties op het te verwachten

aantal backorders in de situatie van optimaal toegewezen aantallen

eenheden aan bases en depot en de veranderingen in optimale alloca

ties te bekijken. Daartoe zijn van iedere parameterinstelling de

bij een bepaalde waarde van de veiligheidsvoorraad horende te ver

wachten aantal backorders en de optimale allocatie gegeven.

r = .75

D = D + 0 = 15kaal
o = 0, 2, 4, 6, 8, 10.

r = .75

Dkaal = 15

o = 0, 2, 4, 6, 8, 10.
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r = .75

Dkaal = 10

o = 0, 2, 4, 6, 8, 10.

r = .75

Dkaal = 5

o = 0, 2, 4, 6, 8, 10.

Q~y~~!igh~i~~~~~!l~~ql-5.

r = .0

Dkaal = 15

o = .1,4, la, 15.

r = .5

Dkaal = 15

o = .1,4, la, 15.

0=4

Dkaal
D

= 15

4

r = 1.0, .8, .6, .4, .2, O.

De resultaten van deze METRIC runs voor iin artikel zlJn hierna op

genomen tot een totale veiligheidsvoorraad voor dit artikel over

bases en depot van 15. Bij het bekijken van hogere waarden voor deze

veiligheidsvoorraad treden geen verschillen op van het voor lagere

veiligheidsvoorraden gevonden patroon.

Uit een vergelijking met Simon blijkt dat er bij lage toegewezen depot

veiligheidsvoorraden geen significante verschillen in te verwachten hoe

veelheid backorders en in optimale allocatie optreden. Op de verschillen

zal later dieper worden ingegaan.
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Er wordt uitgegaan van de volgende parametersettings.

r
l

.. r
2

= .75

A
1

:II A
2

... 5

6
1

.1 6
2

= .9

We varieren de vervoerstijd van het depot naar de bases. De depot

r reparatietijd t de kale reparatietijd vermeerderd met de bestel en

vervoerstijd van bases naar depot,worgt op een vaste waarde gefixeerd.

D:IIDkaal + 0 ... 15. . We gaan ki;ken naar de verwachte hoeveelheid-

backorders in de optimale toestand op de bases en naar de bijbehoren

de optimale allocatie over depot en bases bij de volgende waarden

van de gemiddelde bestel en vervoerstijd 0 ..
J

o. 0, 2, 4, 6 t 8 t 10.
J

De volgende tabel geeft dan de verwachte hoeveelheid backorders als

functie van de totale veiligheidsvoorraad voor dit ene artikel en de

gemiddelde bestel en vervoerstijd.

s. 0=0. 0=2. 0=4. 0=6. 0=8. 0=10.

0 7.5000 8.0000 8.5000 9.0000 9.5000 10.0000

I 6.50 I I 7.0007 7.5004 8.0003 8.5000 9.0000

2 5.5102 6.0068 6.5045 7.0030 7.5020 8.0013

3 4.5457 5.0323 5.5226 6.0157 6.5109 7.0075

4 3.6137 4.0875 4.5687 5.0553 5.5400 6.0288

5 2.7767 3.2123 3.6632 4. 1262 4.5986 5.0783

6 2.0534 2.4516 2.8582 3.2800 3.7187 4.1710

7 1.4814 1.8058 2.1614 2.5444 2.9419 3.3514

8 1.0507 I .3310 1.6117 1.9250 2.2682 2.6382

9 .6540 .8724 I . 1265 1.4149 I .7235 2.0412

10 .4033
I

.5550 .7375 .9538 1.2032 1.4845 I

I 1 . 1546 .3493 .4844 .6379 .8211 I .0354

12 .0765 .2290 .3154 .4269 .5662 .7217

13 .0398 . 1261 .1923 .2782 .3885 .5064
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Gevoeligheid voor de gerniddelde bestel en vervoerstijd

Uitgegaan wordt van de volgende pararnetersettings.

r l = r 2 = .75

AI = A2 = 5

De gerniddelde depotreparatietijd wordt gecorrigeerd op de veranderingen

~n de gerniddelde bestel en vervoerstijd. D
kaa1

Z 15.

De artikelindex i, kan vervalle•.

01 "" 02 :: 0, 2, 4, 6, 8, 10.

De volgende tabel geeft dan de verwachte hoeveelheid backorders als

functie van de totale veiligheidsvoorraad voor dit ene artikel en de

gerniddelde bestel en vervoerstijd bij optirnale allocatie onder het

backordercriteriurn van de veiligheidsvoorraad over bases en depot.

s 0=0. 0=2. 0=4. 0=6. 0=8. 0=10.

0 7.5000 8.5000 9.5000 10.5000 11.5000 12.5000
I 6.50 I I 7.5004 8.5001 9.5000 10.5000 11.5000
2 5.5102 6.5045 7.5020 8.5009 9.5003 10.5001
3 4.5457 5.5226 6.5109 7.5052 8.5024 9.50 I I
4 3.6137 4.5598 5.5311 6.5161 7.5084 8.5044
5 2.7767 3.6548 4.5844 5.5451 6.5237 7.5123
6 2.0534 2.8329 3.6952 4.6124 5.5640 6.5356
7 1.4814 2.1274 2.8870 3.7316 4.6353 5.5775
8 I .0507 1.5801 2.2136 2.9535 3.7795 4.6678
9 .6540 1.1018 I .6539 2.2739 3.0023 3.8170

10 .4033 .7189 I . 1628 1.7328 2.3486 3.0615
I I . 1546 .4493 .7660 1.2075 1.7718 2.4173
12 .0765 .2926 .5051 .8242 I .2618 I .8171
13 .0398 .177 5 .3346 .5548 .8773 I .3136
14 .0227 .0946 .2030 .3821 .6068 .930 I
15 .0107 .0524 . 1146 .2306 .4237 .6613
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De optimale toewijzing van de veiligheidsvoorraad van hoogte s aan bases

en depot bij variaties in de bestel en vervoerstijd 0 .. van depot naar
1.J

bases en van bases naar depot.

s 0=0. 0=2. 0=4. 0=6. 0=8. 0"10.

0 000 000 000 000 000 000

I 001 001 001 001 001 001

2 002 002 002 002 002 002

3 102 003 003 003 003 003

4 103 103 103 103 103 103

5 104 104 104 104 104 104

6 204 204 204 204 204 105

7 205 205 205 205 205 205

8 215 305 206 206 206 206

9 216 216 306 306 306 306

10 316 316 217 217 307 307

I I 317 317 317 317 317 407

12 228 318 318 318 318 318

13 328 328 418 418 418 418

14 329 329 329 419 419 419

)5 429 429 429 429 429 519

000 te lezen als xyz

waarbij:

x = sdepot

y = sbasisl

z = sbasis2

We zien dat de optimale toewijzing van de veiligheidsvoorraad voor dit

artikel en bij de gegeven parameterinstelling vrij ongevoelig is voor

veranderingen van de gemiddelde bestel en vervoerstijd.

De te verwachten hoeveelheid backorders vertoont echter een systematische

variatie bij veranderingen van de gemiddelde bestel en vervoerstijd.

Hieruit zouden we mogen concluderen dat we bij de toepassing van METRIC

per artikel, dus bij het optimaal toewijzen van een reeds aanwezige

veiligheidsvoorraad van een artikel kunnen volstaan met een grove

schatting van de gemiddelde bestel en vervoerstijd, mits uiteraard de

waarden van de overige parameters voldoende nauwkeurig bekend zijn.

Het valt op dat indien we bij een ongeveer gelijkblijvend verwachte aantal

backorders willen blijven bij veranderende bestel en vervoerstijd we op de

diagonaal van linksboven naar rechtsonder van de voor deze variaties gegeven

tabellen moeten gaan schuiven.
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Gevoeligheid voor de gemiddelde bestel en vervoerstijd

Uitgegaan wordt van de volgende parametersettings.

r
l

= r
2

= .75

AI = A2 = 5

De gemiddelde depotreparatietijd is gecorrigeerd op de veranderingen

~n de gemiddelde bestel en vervoerstijd. D
kaal

= 10.

0 1 = 02 = 0, 2, 4, 6, 8, 10.

De volgende tabel geeft dan de verwachte hoeveelheid backorders als

functie van de totale veiligheidsvoorraad voor dit ene artikel en de gemiddelde

bestel en vervoerstijd bij optimale allocatie onder het backorder-

criterium van de veiligheidsvoorraad over bases en depot.

s 0=0. 0=2. 0=4. 0=6. 0=8. 0=10.

0 6.2500 7.2500 8.2500 9.2500 10.2500 I 1.2500

I 5.2536 6.2514 7.2505 8.2502 9.2501 10.2504

2 4.2775 5.2625 6.2556 7.2525 8.2511

I
9.2504

3 3.3584 4.3047 5.2770 1).21')31 7.2563 8.2529

4 2.5307 3.4046 4.3338 5.2950 6.2741 7.2624

5 1.8251 2.5878 3.4421 4.3565 5.3079 6.2810

6 1.3016 I. 9195 2.6600 3.4929 4.3899 5.3287

7 .8883 1.3990 2.0019 2.7244 3.5402 4.4233

8 .5395 .9522 1.4845 2.0757 2.7828 3.5832

9 .3232 .6009 1.0109 I .5547 2. 1623 2.8537

10 .1955 .3705 .6534 1.0618 1.5974 2.2285

II .1166 .2424 .4278 .7164 1.1235 1.6514

12 .0555 .1366 .2824 .4752 .7669 I. 1723

13 .0291 .0718 . 1616 .3246 .5284 .8233

14 .0174 .0402 .0898 .1868 .3552 .5814

15 .0070 .0233 .0517 . 1071 .2104 .3840
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De optirnale toewijzing van een veiligheidsvoorraad s aan bases en

depot, bij gevoeligheidsanalyse ql-).

s 0=0. 0=2. 0=4. 0=6. 0=8. 0=10.

0 000 000 000 000 000 000

1 001 001 001 001 001 001

2 002 002 002 002 002 002

3 003 003 003 003 003 003

4 103 103 103 103 103 004

5 104 104 104 104 104 104

6 105 105 105 105 105 105

7 I 15 205 205 205 205 205

8 116 I 16 206 206 206 206

9 216 216 216 216 207 207

10 217 217 217 217 217 307

I I 227 218 218 218 218 218

12 228 228 318 318 318 318

13 229 229 229 229 319 319

14 239 329 329 329 329 419

15 2310 2310 3210 3210 3210 3210 I
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Gevoeligheidsanalyse. ql-4.

parametersettings.

r l = r 2 = .75

AI = A2 = 5

De gemiddelde depotreparatietijd wordt gecorrigeerd' op de veranderingen

~n de gemiddelde bestel en vervoerstijd. D
kaa1

= 5.

De artikelindex i kan vervallen.

01 = 02 = 0, 2, 4, 6, 8, 10.

De volgende tabel geeft dan de verachte hoeveelheid backorders als

functie van de totale veiligheidsvoorraad voor dit ene artikel en de

gemiddelde bestel en vervoerstijd bij optimale allocatie onder het

backordercriterium van de veiligheidsvoorraad over bases en depot

s 0=0. °1-2 . 0=4. 0=6. 0=8. 0=10.
°2=0.

0 5.0000 5.5500 7.0000 8.0000 9.0000 10.oqoo
I 4.0111 4.5570 6.0018 7.0007 8.0003 9.0001
2 3.0722 3.5992 C': ..... / :."; J 6.0068 7.0030 8.0013.J.\)l_)~.

3 2.2458 2.7218 4.0641 5.0323 6.0157 7.0075
4 I .5881 2.0003 3.1914 4.1042 5.0554 6.0288
5 1.1202 1.4199 2.4272 3.248r 4.1405 5.0780
6 .7267 .9984 1.7855 2.4883 3.2932 4.1710
7 .4297 .6045 1.3153 1.8784 2.5649 3.3514
8 .2465 .3566 .8584 I. 3718 1.9702 6382
9 .150 I .2234 .5452 .9209 1.4278 2.0412

10 .0807 .1278 .3553 .6128 .9859 I .4845
II .0376 .0634 .2299 .4004 .6611 1.0354
12 .0201 .0353 .1247 .2645 .4547 .7217
13 .0106 .0195 .0684 .1474 .2918 .5064
14 .0042 .0083 .0399 .0841 ,,1706 .3220
15 .0020 .0038 .0219 .0536 .1047 .1984
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De optimale toewijzing bij gevoeligheids analyse. ql-4.

I
/

s 0=0. °1=2. 0=4. 0=6. 0=8. 0=10.
°2=0.

0 000 000 000 000 000 000

1 001 001 001 001 001 001

2 002 002 002 002 002 002

3 003 003 003 003 003 003

4 004 004 004 004 004 004

5 005 104 104 104 104 104

6 015 015 105 105 105 105

7 016 115 106 106 106 106

8 116 I 16 116 116 206 206

9 117 117 117 117 117 207

10 127 127 118 2J7 217 217

I 1 128 128 128 218 218 218

12 129 129 129 129 219 219

13 139 139 229 229 229 319

14 1310 1310 2210 2210 2210 2210

15 1311 2310 1311 2211 2211 3210
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Gevoeligheidsanalyse. q 1- 5.

parametersettings.

r
l

= r
2

= .0

AI = A2 = 5

De gemiddelde depotreparatietijd wordt gecorrigeerd op de veranderingen

~n de gemiddelde bestel en vervoerstijd. Dkaa1 = 15

De artikelindex i kan vervallen.

0 1 = 02 = . 1,4, 10, 15.

De volgende tabel geeft dan de verwachte hoeveelheid backorders als

functie van de veiligheidsvoorraad van dit ene artikel en de gemiddelde

bestel en vervoerstijd bij optimale allocatie onder het backorder

criterium van de veiligheidsvoorraad over bases en depot.

s 0=.1 0=4. 0=10. 0=15.

0 15.2000 23.0000 35.0000 45.0000

I 14.2000 22.0000 34.0000 44.0000

2 13.2000 21.0000 33.0000 43.0000

3 12.2000 20.0000 32.0000 42.0000

4 11.2000 19.0000 31.0000 41.0000

5 10.2002 18.0000 30.0000 40.0000

6 9.2007 17.0000 29.0000 39.0000

7 8.2021 16.0000 28.0000 38.0000

8 7.2062 15.0000 27.0000 37.0000

9 6.2166 14.0000 26.0000 36.0000

10 5.2386 13.0004 25.0000 35.0000
II 4.2834 12.0010 24.0000 34.0000
12 3.3708 11.0024 23.0000 33.0000
13 2.5289 10.0057 22.0000 32.0000
14 1.7919 9.0128 21.0000 31.0000

15 I. 1915 8.0267 20.0000 30.0000
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De optimale toewijzing bij gevoeligheidsanalyse. ql-5.

s 0=.1 0=4. 0=10. 0=15.

0 000 000 000 000

I 100 001 001 001

2 101 002 002 200

3 201 201 003 201

4 301 202 004 202

5 302 203 005 203

6 402 303 006 204

7 502 403 007 205

8 602 404 008 206

9 702 504 405 207

10 703 604 406 208

I I 803 605 407 209

12 903 705 507 2010

13 1003 805 607 2011

14 1103 905 707 2012

15 1203 906 708 S09
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Gevoeligheidsanalyse. ql-6.

parametersettings.

r
l

= r
2

= .5

Al = A2 = 5

De gemiddelde depotreparatietijd wordt gecorrigeerd op de veranderingen

in de gemiddelde bestel en vervoerstijd. D
kaal

= 15

01 = 02 = .1,4, 10, 15.

De volgende tabel geeft dan de verachte heoveelheid backorders als

functie van de veiligheidsvoorraad van dit ene artikel en de gemiddelde

bestel en vervoerstijd bij optimale allocatie onder her backorder

criterium van de veiligheidsvoorraad over bases en depot.

s 0=. I 0=4. 0=10. 0=15.

a 10.1000 14.0000 20.0000 25.0000

I 9.1001 13.0000 19.0000 24.0000

2 8. 1008 12.0000 18.0000 23.0000

3 7.1033 11.0001 17.0000 22.0000

4 6. I I 13 10.0008 16.0000 21.0000

5 5. 1350 9.0025 15.0000 20.0000

6 4. 1842 8.0086 14.0001 19.0000

7 3.2953 7.0197 13.0004 18.0000

8 2.4899 6.0483 12.0012 17.0000

9 1.8091 5.1027 II •0035 16.0001

10 I .2888 4.2064 10.0079 15.0004

I I .8772 3.3821 9.0184 14.0010

12 .5318 2.6485 8.0376 13. 0025

13 .3051 2.0442 7.0748 12.0054

14 . 1780 1.4925 6.1405 11.0117

15 . 1079 I . 0339 5.2465 10.0236
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De optimale toewijzing bij gevoeligheidsanalyse. ql-6.

s 0=.1 0=4. 0=10. 0=15.

0 000 000 000 000

I 001 001 001 100

2 101 002 002 101

3 102 102 003 102

4 202 103 103 103

5 203 203 104 104

6 303 204 204 105

7 403 304 205 205

8 404 404 305 206

9 504 405 306 306

10 604 505 406 307

II 515 506 506 407

12 516 606 507 507

13 616 706 607 508

14 716 617 608 608

15 627 717 708 609
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Gevoeligheidsanalyse. ql-7.

pararnetersettings.

Al = A2 = 5

0
1

= O
2

= 4

De gerniddelde depotreparatietijd wordt gecorrigeerd voor de gerniddelde

bestel en vervoerstijd. Dkaal
D

15.

19.

r 1 = r 2 = 1.0•. 8•. 6, .4, .2, 0.0 ;

De volgende tabel geeft dan de verwachte hoeveelheid backorders als

functie van de veiligheidsvoorraad van dit ene artikel en de fractie

basisrepareerbaar bij optirnale allocatie onder het backordercriteriurn

van de veiligheidsvoorraad over bases en depot.

s r=1 .0 r=.8 r=.6 r=.4 r=.2 r=.O

0 5.000 8.600 12.200 15.800 19.400 23.000

1 4.011 7.600 11 .200 14.800 18.400 22.000

2 3.072 6.604 10.200 13.800 17.400 21.000

3 2.245 5.621 9.201 12.800 16.400 20.000

4 1.588 4.664 8.203 11.800 15.400 19.000

5 1. 120 3.753 7.211 10.800 14.400 18.000

6 .726 2.940 6.229 9.801 13.400 17.000

7 .429 2.231 5.271 8.805 12.400 16.000

8 .260 1.668 4.355 7.813 11.400 15.000

9 .170 1. 178 3.502 6.832 10.402 14.000

10 .083 .775 2.749 5.867 9.406 13.000

11 .043 .511 2.105 4.937 8.413 12.000

12 .026 .332 1.570 4.061 7.429 11 .002

13 .012 .206 1.083 3.256 6.461 10.005

14 .005 . 113 .732 2.557 5.518 9.012

15 .003 .065 .485 1.973 4.616 8.026
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De optimale toewijzing bij gevoeligheidsanalyse. ql-7.

s r= 1.0 r=.8 r=.6 r=.4 r=.2 r=.O

0 000 000 000 000 000 000

I 001 001 001 001 001 001

2 002 002 002 002 101 002

3 003 003 102 102 102 201

4 004 103 103 103 202 202

5 005 104 203 203 203 203

6 015 lOS 204 303 303 303

7 016 205 304 304 403 403

8 017 206 305 404 404 404

9 027 216 405 405 504 504

10 028 217 406 505 604 604

I 1 029 317 506 605 605 605

12 0210 318 417 606 705 705

13 0310 229 517 706 805 805

14 03 I I 329 518 806 806 905

15 0312 3210 618 807 906 906
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parameterinstelling.

5

.25

= 15

De volgende tabel geeft dan de te verachten hoeveelheid backorders

en de optimale allocatie van de veiligheidsvoorraad, als functie van

de hoogte van de veiligheidsvoorraad en de "variance to mean ratio"

van de compound poisson aankomstverdeling op de bases.

s q=2. q=3.

0 16.250 000 16.250 000
1 15.250 001 15.250 001
2 14.250 002 14.252 002
3 13.251 102 13.255 102
4 12.253 103 12.264 103
5 11.258 203 11 .281 203
6 10.269 204 10.311 204
7 9.289 304 9.360 304
8 8.329 305 8.437 305
9 7.388 405 7.547 405

10 6.489 505 6.705 406
i 1 5.629 506 5.909 506
12 4.835 606 5.179 507
13 4.106 607 4.507 607
14 3.460 707 3.910 608
15 2.896 708 3.376 708
16 2.411 718 2.915 709
17 1.947 719 2.499 719
18 1.563 819 2.113 7110
19 1.254 8110 1.783 811@
20 1.008 9110 1.509 81 11
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parameterinstelling.

A1 A = 52
r

l = r 2 .5

°1 °2 5

q 2, 3.

D 15

De volgende tabel geeft dan de te verwachten hoeveelheid backorders

als functie van de veiligheidsvoorraad s en de "variance to mean ratio"

van de compound poisson aankomstverdeling op de bases. Daarnaast is

ook de bijbehorende optimale allocatie over bases en depot opgenomen.

s q=2. q=3.

0 12.500 000 12.500 000

1 11 .500 001 11 .502 001

2 10.503 002 10.511 002

3 9.51 1 102 9.534 102

4 8.526 103 8.573 103

5 7.564 104 7.650 104

6 6.625 204 6.760 204

7 5.736 205 5.927 205

8 4.895 305 5.158 305

9 4.133 306 4.452 306

10 3.451 406 3.834 307

1I 2.859 407 3.274 407

12 2.362 507 2.801 408

13 I. 918 418 2.394 508

14 1.524 518 2.021 419

15 1.203 519 1.690 519

16 .961 619 1.414 5110

17 .766 5210 1.194 6110

18 .588 521 I I .006 5211

19 .451 6211 .833 5212

20 .354 6212 .690 6212
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Gevoeligheidsanalyse. q 1- 5.

parametersettings.

r
l

= r
2

= .0

AI = A2 = 5

De gemiddelde depotreparatietijd wordt gecorrigeerd op de veranderingen

In de gemiddelde bestel en vervoerstijd. Dkaal : 15

De artikelindex i kan vervallen.

01 = 02 = .1,4, 10, 15.

De volgende tabel geeft dan de verwachte hoeveelheid backorders als

functie van de veiligheidsvoorraad van dit ene artikel en de gemiddelde

bestel en vervoerstijd bij optimale allocatie onder het backorder

criterium van de veiligheidsvoorraad over bases en depot.

s 0=.1 0=4. 0==10. 0=15.

0 15.2000 23.0000 35.0000 45.0000

I 14.2000 22.0000 3[".0000 44.0000

2 13.2000 21.0000 33.0000 43.0000

3 12.2000 20.0000 32.0000 42.0000

4 11.2000 19.0000 31.0000 41.0000

5 10.2002 18.0000 30.0000 40.0000

6 9.2007 17.0000 29.0000 39.0000

7 8.2021 16.0000 28.0000 38.0000

8 7.2062 15.0000 27.0000 37.0000

9 6.2166 14.0000 26.0000 36.0000
10 5.2386 13.0004 25.0000 35.0000
II 4.2834 12.0010 2!~. 0000 34.0000
12 3.3708 11.0024 23.0000 33.0000

13 2.5289 10.0057 22.0000 32.0000
14 1.7919 9.0128 21.0000 31. 0000

15 1.1915 8.0267 20.0000 30.0000
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De optimale toewijzing bij gevoeligheidsanalyse. ql-5.

5 0=. I 0=4. 0=10. 0=15.

0 000 000 000 000

I 100 001 001 001

2 101 002 002 200

3 201 201 003 201

4 301 202 004 202

5 302 203 005 203

6 402 303 006 204

7 502 403 007 205

8 602 404 008 206

9 702 504 40.5 207

10 703 604 406 208

II 803 605 407 209

12 903 70.5 507 2010

13 1003 805 607 2011

14 1103 905 707 2012

IS 1203 906 708 609
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Gevoeligheidsanalyse. ql-6.

parametersettings.

r
l

= r
2

= .5

Al = A2 = 5

De gemiddelde depotreparatietijd wordt gecorrigeerd op de veranderingen

~n de gemiddelde bestel en vervoerstijd. D
kaa1

= 15

01 = 02 = . I, 4, 10, 15.

De volgende tabel geeft dan de verachte heoveelheid backorders als

functie van de veiligheidsvoorraad van dit ene artikel en de gemiddelde

bestel en vervoerstijd bij optimale allocatie onder her backorder

criterium van de veiligheidsvoorraad over bases en depot.

s 0=.1 0=4. 0=10. 0=15.

a 10. 1000 14.0000 20.0000 25.0000

I 9.1001 13.0000 19.0000 24.0000

2 8. 1008 12.0000 18.0000 23.0000

3 7. 1033 11.000 I 17.0000 22.0000

4 6. I I 13 10.0008 16.0000 21.0000

5 5.1350 9.0025 15.0000 20.0000

6 4.1842 8.0086 14.0001 19.0000

7 3.2953 7.0197 13.0004 18.0000

8 2.4899 6.0483 12.0012 17.0000

9 1.8091 5.1027 11.0035 16.0001

10 I .2888 4.2064 10.0079 15.0004

II .8772 3.3821 9.0184 14.0010

12 .5318 2.6485 8.0376 13.0025

13 .3051 2.0442 7.0748 12.0054

14 .1780 I .4925 6.1405 11.0117

15 . 1079 1.0339 5.2465 10.0236
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De optirnale toewijzing bij gevoeligheidsanalyse. ql-6.

s 0=.1 0=4. 0=10. 0=15.

0 000 000 000 000

1 001 001 001 100

2 101 002 002 101

3 102 102 003 102

4 202 103 103 103

5 203 203 104 104

6 303 204 204 105

7 403 304 205 205

8 404 404 305 206

9 504 405 306 306

10 604 505 406 307

1I 515 506 506 407

12 516 606 507 507

13 616 706 607 508

14 716 617 608 608

15 627 717 708 609
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Gevoeligheidsanalyse. ql-7.

pararnetersettings.

AI = A2 = 5

01 == 02 = 4

De gerniddelde depotreparatietijd wordt gecorrigeerd voor de gerniddelde

bestel en vervoerstijd. Dkaal
D

15.

19.

r l = r 2 = 1.0, .8, .6, .4, .2, 0.0 ;

De volgende tabel geeft dan de verwachte hoeveelheid backorders als

functie van de veiligheidsvoorraad van dit ene artikel en de fractie

basisrepareerbaar bij optimale allocatie onder het backordercriteriurn

van de veiligheidsvoorraad over bases en depot.

s r==1 .0 r=.8 r==.6 r=.4 r=.2 r=.O

0 5.000 8.600 12.200 15.800 19.400 23.000

I 4.01 I 7.600 11.200 14.800 18.400 22.000

2 3.072 6.604 10.200 13.800 17.400 21 .000

3 2.245 5.621 9.201 12.800 16.400 20.000

4 1.588 4.664 8.203 11.800 15.400 19.000

5 1. 120 3.753 7.211 10.800 14.400 18.000

6 .726 2.940 6.229 9.801 13.400 17.000

7 .429 2.231 5.271 8.805 12.400 16.000

8 .260 1.668 4.355 7.813 11.400 15.000

9 .170 1.178 3.502 6.832 10.402 14.000

10 .083 .775 2.749 5.867 9.406 13.000

1I .043 .511 2. 105 4.937 8.413 12.000

12 .026 .332 1.570 4.061 7.429 11 .002

13 .012 .206 1.083 3.256 6.461 10.005

14 .005 . 113 .732 2.557 5.518 9.012

15 .003 .065 .485 1.973 4.616 8.026
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De optimale toewijzing bij gevoeligheidsanalyse. ql-7.

s r= 1. a r=.8 r=.6 r=.4 r=.2 r=.O

a 000 000 000 000 000 000

1 001 001 001 001 001 001

2 002 002 002 002 101 002

3 003 003 102 102 102 201

4 004 103 103 103 202 202

5 005 104 203 203 203 203

6 015 105 204 303 303 303

7 016 205 304 304 403 403

8 017 206 305 404 404 404

9 027 216 405 405 504 504

10 028 217 406 505 604 604

11 029 317 506 605 605 605

12 0210 318 417 606 705 705

13 0310 229 517 706 805 805

14 0311 329 518 806 806 905

15 0312 3210 618 807 906 906
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parameterinstelling.

Al A = 52
r

l
r z .25

2

°1 °2 = 5

q 2, 3.

D = 15

De volgende tabel geeft dan de te verachten hoeveelheid backorders

en de optimale allocatie van de veiligheidsvoorraad, als functie van

de hoogte van de veiligheidsvoorraad en de "variance to mean ratio"

van de compound poisson aankomstverdeling op de bases.

s q=2. q=3.

0 16.250 000 16.250 000
I 15.250 001 15.250 001
2 14.250 002 14.252 002
3 13.251 102 13.255 102
4 12.253 103 12.264 103
5 11.258 203 1I .281 203
6 10.269 204 10.311 204
7 9.289 304 9.360 304
8 8.329 305 8.437 305
9 7.388 405 7.547 405

10 6.489 505 6.705 406
i I 5.629 506 5.909 506
12 4.835 606 5.179 507
13 4. 106 607 4.507 607
14 3.460 707 3.910 608
15 2.896 708 3.376 708
16 2.411 718 2.915 709
17 1.947 719 2.499 719
18 1.563 819 2.113 7110
19 1.254 8110 1.783 811@
20 1.008 9110 1.509 81 1I
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parameterinstelling.

AI = A = 52
r

l = r 2 .5

°1 °2 = 5

q 2, 3.

D 15

De volgende tabel geeft dan de te verwachten hoeveelheid backorders

als functie van de veiligheidsvoorraad s en de "variance to mean ratio"

van de compound poisson aankomstverdeling op de bases. Daarnaast is

ook de bijbehorende optimale allocatie over bases en depot opgenomen.

s q=2. q=3.

0 12.500 000 12.500 000

I II .500 001 I I .502 001

2 10.503 002 10.511 002

3 9.51 I 102 9.534 102

4 8.526 103 8.573 103

5 7.564 104 7.650 104

6 6.625 204 6.760 204

7 5.736 205 5.927 205

8 4.895 305 5.158 305

9 4.133 306 4.452 306

10 3.451 406 3.834 307

II 2.859 407 3.274 407

12 2.362 507 2.801 408

13 1.918 418 2.394 508

14 1.524 518 2.021 419

15 1.203 519 1.690 519

16 .961 619 1.414 5110

17 .766 5210 I. 194 6110

18 .588 5211 1.006 5211

19 .451 6211 .833 5212

20 .354 6212 .690 6212
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parameterinstelling.

Al = A2 5

r l r 2 .75

°1 = °2 5

q 2, 3.

D 15

De volgende tabel geeft dan de te verwachten hoeveelheid backorders

en de optimale allocatie van de veiligheidsvoorraad, als functie van

de veiligheidsvoorraad en de "variance to mean ratio" van de compound

poisson aankomstverdeling op de bases.

s q=2. q=3.

0 8.750 000 8.750 000

I 7.754 001 7.763 001

2 6.775 002 6.811 002

3 5.833 003 5.916 003

4 4.953 004 5.096 004

5 4.123 104 4.338 104

6 3.393 105 3.667 105

7 2.776 106 3.095 106

8 2.250 206 2.616 107

9 1.824 207 2.198 207

10 1.438 217 1.860 208

II I . I I 3 218 1.535 218

12 .872 219 1.266 219

13 .691 319 1.056 2110

14 .527 2210 .889 31 10

15 .402 3210 .728 2211

16 .308 3211 .602 3211

17 .239 2312 .499 3212

18 . I 76 3312 .416 2313

19 .134 3313 .339 3313

20 .103 3413 .281 3314



Al = A2 5

r l = r 2 1.0

0 1 = °2
( niet
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parameterinstelling.

van belang aangezien de fractie basisrepareerbaar

gelijk is 8an 1.0 en er dus nooit naar het depot wordt

vervoerd.)

q = 2, 3.

D = 15

We kunnen dan de volgende tabel vinden.

s q=2. q=3.

0 5.000 000 5.000 000

I 4.044 001 4.084 001

2 3.187 002 3.295 002

3 2.468 003 2.643 003
4 1.896 004 2. 121 004
5 I .464 005 1.712 005

6 I • 149 006 1.398 006

7 .856 016 I . 158 016

8 .635 017 .920 017

9 .484 018 .741 018

10 .368 028 .609 019

I I .267 029 .495 029
I

12 .201 0210 .398 0210

13 . 151 0310 .327 02 11

14 . 109 03 I I .266 031 I

15 .083 0312 .215 0312

16 .060 0412 · 177 0313

17 .044 0413 • 143 0413
18 .034 0414 • 116 0414
19 .024 0514 .096 0514
20 .017 0515 .077 0515
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Het verspringen van de veiligheidsvoorraad op het depot bij het

verhogen van de totale veiligheidsvoorraad met een eenheid, voor

een artikel.

Bij het optimaal toewijzen van eenheden van een artikel komt het

vaak voor dat we een discontinuIteit krijgen in de opeenvolgende

toewijzingen aan het depot.

Bij het opeenvolgend verhogen van de totale veiligheidsvoorraad

met telkens een eenheid, kunnen we bijvoorbeeld de volgende

optimale allocaties krijgen.

Stotaal

3

4

5

6

7

8

9

10

s depot

o

2

2

-3-

-2-

-3-

s tot. op bases

3

3

4

4

5

5

7

7

.
o

In dit geval verspringt de depotveiligheidsvoorraad in de optimale

allocatie, als we de totale veiligheidsvoorraad met een verhogen,

een eenheid naar beneden.

1expected backorders .

s__....~ totaal op bases.
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We zullen dit verspringen aan de hand van een grafiek kwalitatief

plausibel trachten te maken.

De grafiek geeft het verband tussen de verwachte hoeveelheid back

orders als functie van de totale veiligheidsvoorraad op de beses,

met de hoogte van de depotveiligheidsvoorraad als parameter. We

zitten in punt A, hetgeen een optimale toestand is. Bij het verhogen

van de totale veiligheidsvoorraad met een eenheid, moeten we deze

eenheid optimaal toewijzen. Hetzij aan het depot, hetzij aan een der

bases. Er zijn daartoe een drietal mogelijkheden die onderzocht

moeten worden.

I. Verhoog de depotveiligheidsvoorraad met een eenheid. (A~B)

2. Verhoog de totale basisveiligheidsvoorraad met een een

heid. (A~C)

3. Verminder de depotveiligheidsvoorraad met een eenheid en

verhoog de totale basisveiligheidsvoorraad met twee een

heden. (A~D) Hier verspringt de depotveiligheidsvoorraad

een eenheid naar beneden.

We moeten evenwel die van de drie mogelijkheden kiezen die de i

grootste afname in verwachte hoeveelheid backorders geeft.

We moeten dus het maximum kiezen van A'-B', A'-C' en A'-D'.

In het gegeven voorbeeld geeft de. LC'.atste mogelijkheid de grootste

afname in verwachte hoeveelheid backorders te zien. Meest optimaal

is dus die situatie waarbij de depotveiligheidsvoorraad met een

eenheid omlaaggaat en de totale basisveiligheidsvoorraad met twee

eenheden wordt vermeerderd.
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12. METRIC, de optimale toewijzing van budgetgedeelten aan artikelen.

De METRIC procedure, waardoor in de laatste allocatie van budget

gedeelten aan artiekelen de prijs per eenheid van ieder artikel en

de verwachte hoeveelheid backoraers als functie van de veiligheidsvoor

raad in het optimalisatieproces worden betrokken, zorgt ervoor dat

bijvoorbeeld twee art ike len met dezelfde voor METRIC geldende input

parameters, doch verschillende prijs, een verschillende behandeling

ondergaan. We zullen dit demonstreren aan de hand van een tweetal

art ike len met gelijke vraagpatronen op de bases en eveneens gelijke

gemiddelde reparatietijden op bases en depot en ook met gelijke

fracties basisrepareerbaar, doch met verschillende prijzen.

Voor deze twee artikelen worden een drietal verschillende METRIC

runs gedraaid, voor het bepalen van de optimale backorder-investering

kromme, bij verschillende parameterinstellingen van de prijs per

artikel.

pararneterinstelling.

D= 10.

AI A2 5.

°1 °2 2.

r
l

r
2 .75

8 I 82 .005

q = 2.0

RUN I.

prij s per eenheid artikel O. 1000

prijs per eenheid artikel I. 1000

RUN 2.

prij s per eenheid artikel O. 1000

prijs per eenheid artikel I. 500

RUN 3. bij een gemiddelde depotreparatietijd, D 15.

prijs per eenheid artikel O. 1000

pr~Js per eenheid artikel I. 500
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Voor dit drietal runs wordt in de hieronder gegeven tabel de bij

ieder punt van de gegenereerde optimale baekorder-investering kromme

behorende optimale toewijzing van budgetgedeelten aan dit tweetal ar

tikelen en de daarbij behorende optimale toewijzing aan bases en

depot van ieder artikel.

RUN I.

invest. exp.bo. alloe. s.
~

a

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

.1349

. 112

.089

. 066

.043

.036

.029

.023

.016

.014

.aII

art.O.

art. I .

art. a.
art. I .

art. O.

art. I .

art.O .

art. 1.

art.O.

art. I .

art. a.
art. 1.

art.O.

art. I .

art.O.

art. 1.

art.O.

art. 1.

art. O.

art. I.

art. O.

art.l.

000

000

010

000

all
000

all

010

aI 1

a1 I

021

01 1

022

a1 I

022

021

022

022

032

022

032

032

a
a

a
2

a
2

2

2,

3

2

4

2

4

3

4

4

5

4

5

5

~~\owo=........ n,...17W'~
De optimale baekorde~.w( over aIle bases en alle artikelen.) is gegeven

~n grafiek (1J-) op pagina 89.

We zien dat door de lelijke prijs per eenheid van beide artikelen budget

gedeelten nagenoeg symmetriseh aan deze twee artikelen worden toegewezen.
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RUN 2.

invest. exp.bo. alloc. s.
~

0 • 1349 art.O. noo 0

art. 1• 000 0

500 . 11 2 art. O. 000 0

art. 1• 010

1000 . 089 art. O• 000 0

art. 1. 011 2

2000 . 066 art.O. 010 1

art. 1. 011 2

3000 . 043 art.O . 011 2

art. 1• 011 2

3500 .036 art. O. 011 2

art. 1• 021 3

4000 . 029 art. O. 011 2

art. 1. 022 4

5000 .023 art. O. 021 3

art. 1. 022 4

6000 .016 art. O. 022 4

art. 1. 022 4

6500 .014 art. O. 022 4

art. 1• 032 5

7000 .011 art. O. 022 4

art.l. 033 6

De optimale backorder, (over aIle bases en aIle artikelen.) investering

kromme voor deze verzameling van twee artikelen is gegeven in grafiek (tl),

op pagina sa .
We zien dat het goedkopere artikel in eerste instantie meer wdrdt

toegewezen. Het ~s een van de belangrijke eigenschappen van METRIC

dat de eerste toewijzing van budgetgedeelten aan artikelen geschiedt

aan die artikelen met de kleinste relatieve backorders (backorders

gedeeld door de prijs van het artikel.). Men gaat er van uit dat het

mogelijk moet zijn de reparatie aan de artikelen met de hoge relatieve

backorders door chasseren te bespoedigen.
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RUN 3.

Opgemerkt dient te worden dat de parameterinstelling van deze run 3.

gelijk is aan de parameterinstelling van run 2. op de waarde van de

gemiddelde reparatietijd na, welke hier niet 10. doch 15 bedraagt.

invest. exp.bo. alloc. s.
1.

o

500

1000

2000

3000

3500

4000

5000

6000

6500

7000

. 159

• 133

. 105

.078

. 051

.042

.035

. 027

. 019

.016

. 013

art.O.

art. I .

art.O.

art. I .

art.O .

art. I .

art. o.
art. I .

art.O •

art. I .

art. o.
art. I .

art. O.

art. I .

art. O.

art. I .

art. O•

art. I .

art.O.

art. I .

art.O .

art. I .

000

000

000

010

000

011

010

01 1

01 1

011

oI I

1I I

011

022

I I I

022

022

022

022

122

022

033

o
o
o

o
2

I

2

2

2

2

3

2

4

3

4

4

4

4

5

4

6

Bij een vergelijking van de runs 2 en 3. valt op dat de totale

hoogte van de veiligheidsvoorraad die optimaal aan de artikelen loS

toegewezen, na iedere investering in beide gevallen volledig identiek

loS. WeI is de optimale allocatie van deze veiligheidsvoorraad per

artikel niet in beide gevallen identiek omdat bij run 3 een aantal

eenheden aan het depot worden toegewezen, doch een vergelijking

van de bij de alternatieve allocaties behorende verwachte hoeveel

heid backorders levert slechts verschillen op in de vierde decimaal.



• 14

.12

• 10

.08

•06

.04

,.02

• )·4
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.12

• 10

.06

.04

.02

, ,

·.~¢t" 'yst. backorders.
I

t.

,·f
, '''t'"-~'j·

j-~ ..

L,
!

:RUN :2.

•00 ~~r-------:,...-.....,~~--....--r--........------o

• ) 4

• 12

· 10

.08

.06

.04

.02

expected system backqrders. RUN I.

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10
--f' investering ~ 1000.
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1'I. Volledige METRIC run voor 4 artikelen bij variatie van de

"variance to mean ratio~van de compound poisson aankomst

verde ling.

Voor een verzameling bestaande uit een viertal verschillende

artikelen is voor verschillende waarden van q, een volledige

METRIC run gedraaid. Dit wil zeggen dat de optimale system

backorder- investering kromme voor deze verzameling van artikelen

is gegehereerd met de bij ieder punt van deze kromme behorende

optimale toewijzing van eenheden van ieder artikel aan bases en depot.

q = 1.

investering expected syst.bo.

0 4.999

10 4.472

20 4.071

40 3.543

50 3.338

70 2.945

100 2.362

140 1.730

170 1.388

190 1• 179

230 .845

260 .650

270 .594

280 .547

320 .396

340 .325



q = 2.
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q = 3.

investering. expected syst.bo.

0 4.999

10 4.595

20 4.297

30 4.087

50 3.682

80 3.227

100 2.913

140 2.431

160 2.222

170 2. 126

180 2.030

210 1.743

250 1.463

270 I .345

300 I . 184

330 1.044

investering. expected syst.bo.

0 4.999

10 4.662

20 4.419

30 4.219

50 3.881

70 3.622

100 3.240

140 2.817

150 2.714

160 2.61 I

180 2.429

210 2. 177

230 2.053

270 I .807

300 1.661

330 I .522

I

De met ieder punt van de gevonden krommes overeenkomende optimale

allocatie van artikelen en de optimale allocatie van eenheden van ieder

artikel over bases en depot, vertonen in dit geval dat zeer zeker

niet representatief behoeft te zijn geen grote verschillen. Het ver

schil bedraagt nooit meer dan een eenheid, doch wat belangrijker is

de bij een optimale allocatie met q=2 of q= 3 verkregen toewijzingen

aan art ike len en daarvan de verwachte hoeveelheid backorders bepaald

behorend bij q=l, geeft slechts verschillen in de derde decimaal met

de optimale toestand bij q=l.

De voor deze vier artikelen gevonde optimale investeringskrommen

ala functie van q zijn opgenomen op palina



911 -

1 I "'I'''~

»e optim41~ baocorder -i~ves~ering kromm. voor een verzam.ling

¥ad 4. artikeleb als £un~tievan 4e wa~rd. van de 'varianee to
... ruid van·.!4e, c-.po..a pois_01!' f· aankOllSt ve.rdeling.
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1 .
I
I

I
I -

i
i....
i

5

4

2

~XP.~ted ~o~al 8J$'~ ~~C~Qrd.r8~
L,

r-

--+
total system investment.

We zien dat bij een grotere spreidinl in de verdeling van de Vraag, de investe

ring die nodia it 011 een bapaalde hoev~elheid Itexpected total system backorders"

te verk~ijgen, ook hoger moet liilen.

De grotere onzekerheid in het vraagpatroon en de invloed daarvan op het voor

raadbeheersingssysteem kan dus opgeheven worden door het plegen van een grotere

investering in de veiligheidsvoorraden.



- 92 -

14. De 'verwachte hoevee 1 he id sys teembackorders als f'unct i Co van
d{~ investering o

Voor een verzameling bestaande uit 43 verschillende artikelen, waarvan

de prijs per eenheid varieerde tussen 500 en 50000 is een volledige

METRIC run gedraaid. AIle tot de verzameling behorende artikelen

werden op een tweetal bases gevoerd en vielen onder de categorie

volledig herstelbare repareerbare artiken. Dezelfde artikelpara

meters zijn een drietal malen gebruikt voor het draaien van een

volledige METRIC run, dus voor het genereren van de optimale "eixpec

ted system backorders" - investering (in veiligheidsvoorraden) kromme,

bij verschillende waarden voor de "variance to mean ratio" van de com

pound poisson aankomst verdeling. Bij iedere run is de waarde van deze

q voor aIle artikelen op dezelfde waarde gefixeerd.

Nagegaan is ook, voor deze verzameling van 43 artikelen, hoe het ver

loop is van de range van in de allocatie betrokken artikelen als functie

van de investering in de veiligheidsvoorraden.

Bij de runs zijn voor de waarde van q gebruikt 1.0001, 2 en 3. I

Omdat een set van 43 artikelen ons eigenlijk niets zegt over een in het

algemeen te verwachten beeld, is het hierboven beschreven herhaald

voor een vijftal andere sets van 43 artikelen, met dezelfde artikelpara

meters op de prijs na die op een andere wijze over de artikelenzijn

verdeeld.

We komen dan tot het volgende kwalitatieve verloop van de "expected

system backorders" - investering kromme en van de range van bij de allocatie

betrokken artikelen als functie van de investering, bij verschillende

waarden van de "variance to mean ratio" van de compound poisson aan-

komst verdeling. De range is vrijwel ongevoelig voor de waarde van q.

T expected system backorders .

range In %.
...,. _ _ _ _.. _ _ _ _ ..; _ ..I oJ ~ "

q=3.
q=2.
q=l.-------------------------
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l'5Q METRIC run mnt klu-gegevens voor cen artikcl o

-------------------~-------------------------

Wil men komen tot een eventuele studie omtrent de mogelijkheden

van het al of niet invoeren van een voorraadbeheersingsmodel zoals

METRIC er een is, dan zal men binnen de huidige structuur van de

klu een verzameling historische gegevens aan dienen te leggen om een

eventueel draaien van METRIC met werkelijke cijfers mogelijk te

maken. Daartoe zal men binnen de klu die meetpunten dienen te ontdekken

waar de voor METRIC en ook SIMON relevante parameters voor verdere bestude

ring gehaald kunnen worden. Aan een dergelijk onderzoek wordt door

DMLU gewerkt. Voor een nato stock number zijn de voor METRIC en SIMON

relevante parameters achterhaald.

Voor dit artikel is een volledige METRIC en SHlON run gedraaid ten

einde de verschillen in klu,r1ETRIC en SIMON allacatie te bestuderen.

Daarnaast wordt het resultaat van de gevonden handregel voar het al

loceren van eenheden van een artikel over bases en depot aan de hand van

de voor dit nsn. gegeven parameters gedemonstreerd en de bij deze allo

catie behorende expected backorders in het METRIC model bepaald.

NSN; 5826-00-023-4149 wordt op I depot en 2 bases gevoerd.

D = 43.4

Al . 176 A
Z

' 388

01 5.20 02 = 5.40

6
1

1.00 62 .925

De "variance to mean ratio" van de compound po~sson aankomst verdeling

~s niet bekend. Hier is impliciet verondersteld dat het aankomstpatroon

beschreven kan worden door een compound poisson verdeling. Voor het

bekijken met het METRIC model zullen daartoe 2 runs worden gedraaid

de eerste met een q van 1.0001 en de tweede met een q die gelijk gesteld

wordt aan 2.

Bij de klu bedraagt de totale veiligheidsvoorraad voor dit artikel 22

eenheden, verdeeld over het depot en de bases.

Huidige allocatie: depot 10.

basis I. 5.

basis 2. 7.
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We hebben een aantal alternatieve methoden voor het bepalen van de

optimale allocatie van een gegeven veiligheidsvoorraad van een artikel.

Deze zijn: I. METRIC (q mag varieren.)

klu (ondoorzichtig.)

handregel.

2.

3.

4.

SIMON (poisson. q = I.)

We bepalen met elk van de hier gegeven alternatieve methode de bij

de gegeven artikelparameters behorende optimale allocatie over bases

en depot. Iedere gevonden alternatieve allocatie wordt vergeleken

met de daarmee m.b.v. METRIC berekende verwachte hoeveelheid backorders.

depot. 7.

basisl. 7.

basis2. 8.

expo boo = .0000

depot. 6.

basisI. 8.

basis2. 8.

expo boo = .0164

SIMON allocatie.

depot. 9.

basisl. 6.

basis2. 7.

expo boo = .0000

depot. 6.
basis I. 8.

basis2. 8.

expo boo = O.

expo bo.(METRIC q=l)

expo bo.(METRIC q=l)

expo bo.(METRIC q=l)

expo bo.(METRIC q=l)

.0000

.0000

.. 0000

.0000
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klu. allocatie.---------------
depot. 10.

basis), 5.

basis2. 7.

expo boo ? expo bo.(METRIC q=l) .0000

Kennelijk is de totale aanwezige veiligheidsvoorraad voor dit NSN

van een zodanige hoogte dat er niet veel mis kan gaan met de opti

male allocatie van dit NSN. over bases en depot. Anders gezegd de

veiligheidsvoorraad voor dit NSN. is van dien aard dat er geen kri

tieke situatie bestaat, hieruit is de mogelijk voorbarige conclusie

te trekken dat de veiligheidsvoorraad voor dit artikel,indien de

gegeven artikelparameters correct zijn, weleens aan de hoge kant kan

liggen. Dit ook onder het strikte voorbehoud dat het aankomstpatroon

een po~sson verdeling voIgt. Is dit niet het geval en komen de aanvragen

in batches binnen,is dus de aanname van een compound poisson verdeling (,.~,)

voor de aankomstpatronen dichter bij de waarheid, dan zullen de verwach-

te hoeveelheid backorders meteen erg gaan oplopen en hebben we zeer

snel weI met kritieke voorraadsituaties te maken.

Bezien in het licht hiervan is het wellicht interessant na te gaan wat

de slechtste allocatie is. Het rekenmachineprogramma voor METRIC voor

ziet ook in deze mogelijkheid. Het blijkt dat we zo slecht mogelijk

eenheden van dit artikel toewijzen door alles op basis I. te leggen.

De maximale te verwachten hoeveelheid backorders, bij deze slechtste

allocatie en een totale systeemvoorraad gelijk aan 22 eenheden, be-

draagt 2.8 backorders per dag, hetgeen vergeleken met de behandelde

alternatieve optimale allocaties hoog mag heten. Het heeft dus toch

weI zin om een optimale allocatie te bepalen, al is het maar een bena

dering van de optimale allocatie zoals bijvoorbeeld met de gevonden

handregel, welke voor dit NSN. een goede verdeling van de totaal aanwezige

veiligheidsvoorraad geeft.

Het heeft weinig zin om METRIC te gaan toepassen zonder terugkoppeling

te hebben met de werkelijk gerealiseerde hoeveelheid backorders. Dit

om bij een eventueel in de toekomst te gescieden schaduw draaien een

criterium te hebben voor de toepasbaarheid van het model.
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NSN 5826-00-023-4149

verwachte aantal systeembackorders bij

de slechtste toewijzing aan bases en

depot.

aIle eenheden worden aan basis 1. toege

wezen.

klu. allocatie: depot. 10.

bas. 1. 5.

# # bas.2. 7.
# 1:1 # # # 11- # '# '# j j '# II # 1# * # *

., ., • • .. • •



NSN 5826-00-023-4149

"variance to mean ratio" ,q , is gelijk aan 1.

verwachte aantal backorders via metric bij bovenstaande

allocaties.

depot. 10.

bas.l. 5.

bas.2. 7.

depot. 7. simon. depot. 9.

bas. 1. 7. bas. 1. 6.

bas.2. 8. bas.2. 7.

metric.alloc.

verwachte aantal systeembackorders indien

aIle eenheden van het NSN optimaal zijn

toegewezen aan bases en depot.

klu. allocatie:

klu. .000

metric. .000

simon. .000

#

#

#

+4.13 ... 1

I
I #
I,

+4,21 -I
I
I
I
I

+3.48 ... 1

I
I
I
I

+2.76 -I
I,
1

I
+2,03 -I

I
I
I
I

+1.31 -!
I
1 #
I
I

+.58 -I #
I #
I #
I #

+.O~ ... 1 # # # # j # # _ # # # # # # # # # # # #
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