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Tabel van gebruikte symbolen. in de volgorde zoals deze in het
verslag voorkomen.

! • stochastische variabele

X
1 • afname per periode

XL • afname per L aaneengesloten perioden

= afname per L aaneengesloten perioden behorend bij een
eenzijdige overschrijdingskans OCt

oL·

N

• eenzijdige overschrijdingskans

.. spreiding van de afname per L aaneengesloten perioden

• gemiddelde afname per L aaneengesloten perioden

• variatiecoefficient van de afname per L aaneengesloten
perioden

• aantal afnemers per artikel

c, p. parameters

r • correlatiecoefficient behorend bij kenmerken van
steekproefelementen

• voorspelling van de gemiddelde afname per L aaneengesloten
perioden

X (t).
....
X (t).

• voorspelling van de afname per L aaneengesloten perioden
behorend bij een eenzijdige overschrijdingskans ••

waarnem1ng van de discrete vraag-functie in periode t

voorspelling van het gemiddelde van de. frequentie verdeling
van de vraag in periode t

~ • smoothing constante

S1(t). eerste "gesmoothde" waarde van de discrete tijdreeks in
periode t.

2
S (t).. tweede "gesmoothde" waarde van de discrete tijdreeks in

periode t •
....
T(t). schatting van de "trend". in periode t

e(t). voorspelfout in de periode t
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M.A.D.(t) • Mean Absolute Deviation in de periode t

_I
- • Smoothing constante

T.S.(t) • Tracking Signal in de periode-t

e

• Cae.]

F

F.V.P.

v

E

• 'onderniveau bij s-S bestelsysteem

• bovenniveau bij s-S bestelsysteem

- optimale seriegrootte

• S-niveau bij geg.ven eenzijdige overschrijdingskane c(.

• voorspelling van het a-niveau bij gageven eenzijdige
overschrijdingskans ~.

• parameter

• orderkosten per bestelling

• rentabi11teitsfactor

• risico incourant factor

= Fabrieks Verreken Prijs

= werkelijke voorraad

• economische voorraad
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1 • Inleiding. , .
Indien sen student in de Elektrotechniek sich in zijn afetudeerperiode
bezig blijkt te houden met werktuigbouwkundise kle1nighedenals
schroefjes en aoertjes, dan wekt dit verbazing.
De Terwondering wordt ainder, al~ duidelijk wordt dat niet het
materiaal- of het applicatieaspect preTaleerde, maar de, T&nuit
econo.etrisch standpunt'belangrijk .eer interessante, kwant1t,tiev!
n,agstukken, verbonden aan het ond..rhouden van een uitgebreid
assortiment boutjes en 8oortgenot8n.

1.1, Bet kwantitatieve probl_e, ~an de bev,stiginKemater1!l'n:
Bevestig1n~sartikelen~oraen op zichzelf, althans binnen 4e Booid
Industrie Groep Radio-Gramaofoon- en Televisie-apparaten van de
B.V. Philips een ondergeschikt probleea. Ondergeecbikt doch niet
onbelangrijk. In i.dar Tan de genoe~de apparaten komen i~r8 een
aantal Tan daze artikelen Toor. Daar de apparaten in serie worden
••naard.i8d, kan het ontbreken Tan het aeest nietige bevestiginga
artikel een noodgedwongen stop van 'de produktie betekenen. Bet is
dUidelijk dat het kwantitatieTe prohleem van de bevestigingeartikelen
een besohikbaarheid,Traagstui i ••
'er besch1kking hebben betekent meeetal in voorraad hebben. Arname
uit de voorraad he~ft aanvulling ~an die voorraad -- b••tellen -
tengevolge.
Bekijkt men het belangrijke kwantiteitsaspect, dat der koaten, nader,
dan b1ijkt dat zowe1 1n voorraad hebben, als ,!liet 1n voorraad hebben,
a18 bestellen, Kosten veroorzaakt.
Ean doe1 van de ondernemer is,de som van deze Kosten minimaal te maken,
waarmee het kwantitat1eve probleem van de bevestigingsartikelen blijkt
te behoren tot de categorie aptimaliseringsproblemen,
Bet bepalen van het optimum le1dt tot een wetenschappelijk verant
woord baheer van voorraden.
Boewel het optimaliseringsvraagetuk slechta eeruaaal behoeft te worden
opgeloet, dient men periodiek de oplossing toe te passen voor iedar
artikel. Dit betekent eenreg.lmatig terugkerende reeks rekenkundige
en administratieve handelingen.
Vandaar dat toepa.sing van computers, als hulpaiddel om de handelingen
nauwkeuriger en sneller uit tevoeren dan door zuiver menselijke
arbeid aogelijk ZOU zijn. Toor de hand ligt. Daaroa ook gaat het her
aien, op .etenschappelijke baeis, van voorraadbeheer en het 1ntroduceren
van admin1.~ratieve hulpmiddelen, wsar mogelijk, hand in ~d.

1.2. Achte;sronden.
Ret Centraal Produkt1e Bureau heeit in de H.I.G. i.a.T. tot taak er
yoor te aorgen dat on4erdelen die nodig zijn bij de asse.blage ven
apparaten, op tljd 1n de produktieruimte &anwezig zijn. Bet Produktie
Bureau vormt de schakel tus8en 1everanciers en afnemers.
Ter vervulling vanodeobovenomschreven taak vinden periodiek (eens per
..and) de Tolgende aktiviteiten plaatsl

• vraag-voorraad confrontatie
• eyentueel bestellen.

Deze aktiviteiten kunnen dan eerst plaatsvinden, a18 bekend zijns
• de vraag-functie of behoefte lunctie
• de voorraad-funoUe
• richtlijnen voor bestel1en, uitgaande van de vraag-voorraad

confrontatie, rekening houdend met de eis tot optimalisering
van de totale kosten.
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Vernieuwing en mechanisering van Produktie Bureau procedures zlJn
binnen de H.I.G.-R.G.T~, in het kader van een algemene bezinning
op procedures, zeer actueel.

De verzam~ling bevestigingsartikelen (± 450 verschillende artikelen
in voorraad in magazijn 3321,op een totaal van ongeveer 10.000
verschillende:artikelen binnen de gehele H.I.G.-R.G.T.) is gekozen
ale eerate aanvalsdoel. De motivaring van deze ~uze is:

• het aantal verschillende artikelen is relatief gering.
• bevestigingsartikelen vormen een homogene groep.

Het bestuderen van de mogelijkheden tot vernieuwing en mechanisering
van de vraag-voorraad confrontatie en het bestellen vormde de om
lijning van de afstudeeropdracht.

1.3. Vraag-voorraad confrontatie en bestellen.
De vraag-functie is voor de toekomst niet exact te kennen. WeI 1s het
mogelijk het gemiddelde en de spreiding van de waarschijnlijkheids
verdeling waaruit de werkelijke vraag een aselecte trekking zal zijn,
te voorspellen.
Revelant is aIleen de verdeling van de vraag-gedurende-levertijd.
Onder levertijd wordt verstaan, de tijd die verloopt tussen het
moment waarop besliat wordt een bestelling te plaatsen en het moment
waarop de bestelde hoeveelheidartikelen voor afname beschikbaar is.
De vraag-voorraad confrontatie bestaat nu uit het vergelijken van de
economische voorraad (werkelijke voorraad, vermeerderd met voorraad
die reeds besteld maar nog niet beschikbaar is) met een vraag
XLC«·] die zo groat is dat de kans dat de werkelijke .vraag gedurende

de levertijd (!L) grater is dan deze XL'.·] , •• %bedraagt.

of: P (!L" XL [_.J ) .. oc·

Bij gegeven eenzijd1ge overschreidingskans M., is de bijbehorende
XL e··, bekend 111 t de bestudering van de histor1sche vraagfunctie.

Met behulp van de vraag-voorraad confrontatie kan een optimale
routine beslissing genomen worden over al dan niet bestellen. Het te
bestellen aantal artikelen is een probleem waarop het antwoord als
oplo.sing van een optimaliseringsvraagstuk eveneens routinemat1g
gevonden kan worden.
De gang van zaken i·s schematisch getekend in bijlage 1.

1.4. De aanpak van het bevestigingsartikelen probleem.
De vele aktiviteiten die nodig zijn om te komen tot een realisatie
van de vernieuwing en de mechanisatie van de ·bestelprocedure" van
bevestigingsart1kelen zijn getekend in een pijlendiagram (bijlage 2).
In dit pijlendiagram blijkt duidelijk, hoe de verschillende akt1vi
teiten onder11ng afhankelijk z1jn. Het diagram dient als voIgt
geinterpreteerd te worden: een aktiviteit gelegen tussen de knoop
punten 2 en 3 kan niet aanvangen v66r de aktiviteit gelegen tussen
de knooppunten 1 en 2 beeindigd is.
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2. De hlstorle van de vraag-functie.
Het doel van het bestuderen van de vraag-functie in het verleden is
het ontdekken van eventuele wetmatigheden.
Men kan in het gedrag van de vraag twee componenten onderscheiden:

• een systematische component. welke een functie van de tijd is
lconstant, lineair, kwadratisch, cyclisch etc.)

• op dez~ systematische component gesuperponeerde ruis
(aselecte trekkin~n uit een verdeling, welke vaak een gamma
verdeling blijkt te zijn).

Uit de populatie bevestigingsartikelen (z 450 codenummers) is op
aselecte wijze een steekproef getrokken van 50 codenummers. Voor
ieder van deze 50 artikelen is allereerst de historie van de vraag
functle, welke een discrete tijdreeks ls, bepaald.
Zoals vaak gebeurt, kon ook hier slechts het meest recente verleden
lvanaf augustus '96') achterhaaid worden.
Enige voorbeelden van de vraag-functies voor verschillende codenummers
worden getoond in bijlage 3. De afname per periode van een maand (X1)
is getekend ala functie van de tijd. De tijdreeksen wekken sterk
de indruk dat van enige wetmatigheid geen sprake zal zijn.
Hiettemin is gezocht, en met succes, naar:

• een verband tussen de spreiding in X, (51)' en de gemiddelde
afname per maand (X,). .

• een verband tussen de variatiecoefficient van de afname per

permaand (V, • 5,/11), en het aantal afnemerB (N).

• een waarschijnIijkheidsverdeling, welke aangepast kan worden
aan de verdeling van de afnamecijfers.

• Lorentzcurves voor de afname per maand in aantal stuks, en
voor de afname per maand in geldswaarde.

2.'. Onderzoek naar een verband tussen 5, en X1•

Bij soortgelijke onderzoekingen in het verleden is gebleken, dat er
voor een homogene groep artikelen vaak een systematisch verband bestaat
tussen X1 en 5,. Dit verband is dan van de vorm:

5, • c.X,p ((,) bIz 23. (2) bIz V 42, (4) bIz 28).

In een bestaand computerprogramma kunnen de historische vraagfuncties
van de verschillende artikelen (hier dus 50 reeksen van 11 afnamecijfers)
als input worden ingelezen, terwijl als output wordt geleverd:
X1 en 51 voor iedere afnamereeks, en c,p en ,. voor de gehele verzameling

vraagfuncties. ( (4) bIz 31)
• c en p ~ijn de parameters van de regressielijn van lo~ 51

en log X1• . ' .

• De spreiding 51 is de spreiding van de ruia die gesuperponeerd

is op de systematische component van de vraag-functie.
Bij het gebruikte programma wordt aIleen rekening gehouden met
een systematische component die constant is, of een lineaire
functie van de tijd is.

• De correlatiecoefficient r is de correlatiecoefficient van de
logar! thmen van 51 en X

1
.Dus:

r • r (log 51' log 11 ).

•
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De correlatiecoeffioient is een aanwijzing voor de mate waarin

gebrui~ van de gevonden aanpassing S1 • c.f1
P voor het gehele

assortiment geoorloofd is.
De computer output wordt getoond in bijlage 4.
In bijlage 5 zijn de 50 punten getekend welke ontstaan door combinatie
van de 50 getallenparen S1' 11 , In-deze gratiek is tevens de regressie-

lijn log S1 • log c + p. log 11 getekend •.. Om de regressielijn zijn

betrouwbaarheidsgrenzen getrokken, welke het verband aangeven tussen r
en de maximale afwijking ~an 51 van de regressielijn (3).

2.2. Onderzoek naar een verbandttissen 81/!1 en N.

Het klinkt aannemelijk, indien gesteld wordt dat bij een toenemend
aantal afnemers het afnamepatroon regelmatiger zal worden, en de
~ariatiecoefficientvan de afname per maand dUB af zal nemen.
In bijlage 6 zijn de getallenparen S1/11' N voor de 50 historlsche
~raagfuncties van de steekproefelementen, getekend. Er bl1jkt een
correlatie te beataand1e met de gevoelsmatige verwachting overeen
koat. De berekeningvan de correlatiecoefficient van S1/X1 en N

wordt gegeven in bijlage 7. Bijlage 8 is een toelichting op deze
berekening.

2.3. Onderzoek naar het aanpassen van een waarschijnlijkheids
verdeling &an de verdeling van de afnamecijfers.

Gezien ~et verband tussen 81 en 11 , rekening poudend met het feit

dat de ervaring leert dat voor artikelen ala bevestigingsartikelen
een gamma-verdeling vaak het meeat geschikt is voor aanpassing,
gaathet onderzoek in de rlchting van aanpassing van een negatief
exponentiale verdeling. ( (4) bIz. 25)
Daar een reeks afnamecijfers slechts 17 waarnem1ngen bevat, zijn
deelsteekproeven gevormd, met de waarde van de gemiddelde afname
als gemeenschappelijk kenmerk van de elementen.

-De aanpassing van eennegatief exponentHne verdeling gebeurde
doorgelljkstelling van de -parameter, het gemiddelde van de ver
deling, aan het gemiddelde van het kenmerk afname, van de elementen
van de deelsteekproef.
In bijlage 9 is het resultaat van deze aanpass1ng getekend.
Met behulp van de r -test 1s de mate waar1n de aanpassing geoor:'
loofd was, onderzocht. Voor de deelsteekproeven 1, ••••• ,5 worden
eenzijd1ge overschrijdingskansen gevonden van resp. 1~, 9~, 90%,
6<$ en 40J'.
Dit betekent dat de negatief exponentiele verdeling, met behulp
van de parameter, het gemiddelde, zeer behoorlijk aangepaat kan
worden aan de verdeling van de afnamecijfers, indien de gemiddelde
afname groter is dan circa 4000 stuks per maand.
Belangrijk ls.overigens vooral de oTereenstemming van aanpassing en
werkelijke verde ling in de "staart" van de verde ling, daar, zoals
in de inleiding gezegd 1-s, XLC.·] bekend zal moeten zijn, 1Jaarbij .,.

zelden groter dan 1~ Senomen 1Jordt.
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2.4~ Lor$ntzcurves.
liet aIleen in het gedrag van de vraag per artikel z1Jn wetmatigheden
te ontdekken. Ook de samenstelling van een aS80rtiment artikelen
gehoorzaamt gewoonlijk aan bepaalde wetten ( (1) bIz 25, (4) bIz 48).
De frequentieverdeling van de gemiddelde afname per maand (in aantal
stuks, of .in geldswaarde) blijkt vaak een lognormale verdeling te
zijn.
Ter verifiering is de cumulatiev~ frequentieverdeling van de, onder
2.1., gevonden waarden van de gemiddelde afname per maand getekend

op logarithmisch waarschijnlijkheidspapier.
Bijlagen 10 en11 zijn grafieken van de cumulatieve verdelingen van
resp. 11 en 11 x F.V.P. (F.V.P•• Fabrieks Verreken Prijs).

Uit deze oumulatieve verdeling kunnen Lorentz ourves worden aigeleid
(bijlagen 12 en 13).
Een voorbeeld van de interpretatie van deze curves is: 80% van de .
totale gemiddelde afname per periode, in aantal stuke, wordt veroor
zaakt door 18% van de codenummers (bijlage 12); 8<YJ'van de totale
gemiddelde afname per periode, in guldens, wordt veroorzaakt door
21% van de codenummere (bijlage 13).
Deze empirische resultaten vormen een bevestiging van de 20-80 regel,
welke een ervaringsregel 1s.

3. Bet voorspellen van de vraag-functie.
Zoals in de inleiding duidelijk werd, is een noodzakelijkevoorwaarde
om goed te kunnen bestellen, het beschikken over een nauwkeurige ver
wachting van de vraag-functie in de naaste toekomet.
Meer exact gezegd: v~or de vraag-voorraad confrontatie is nodig dat
beschikt wo~dt over een voorspelling van de frequentie verdeling van
de afname gedurende de levertijd, en weI in het bijzonder een voor-..
spelling Tan het gemiddelde van de frequentie verdeli~g (fL) en van

een afname behorende bij een overschrijdingskans •• (XLC-~).

In dit hoofdstuk wordt uitsluitend het voorspellen van het gemiddelde
behandeld.
Voor dit voorspellen zijn verschillende methodes beschikbaar, zoals

• commerciele vraagvoorspelling
• "explosie" van planningen van eindprodukten
• extrapolatie uit het verleden.

Voor bevestigingsartikelen komt,dit in tegenstelling met andere
artikelen die binnen· de H.I.G.-R.GS. op voorraad liggen, "explosie"
van planningen niet in aanmerking. .
Vandaar dat, voor wat bevestigingsartikelen betreft, overgegaan is op
voorspellen door middel van extrapolatie van de historische vraagiunctie •

•1. Statistical forecasti een extra olatie methode.
Door R~G. Brown e.a. (2 zijn voorspelmethoden ontwikkeld die voordelen
bieden met be trekking tot de "data processing", daar slechta een geringe
h08veelheid historische informatie bewaard hoeft te blijven. Bovendien
is het met,deze voorspelmethoden mogelijk, vrijwel ieder historisch
vraag patroon te extrapoleren.
Voor nadere informatie betreffende de methode wordt verwezen naar de
literatuur.
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frequentie• Toorspelling van het gemiddelde van de
verdeling van de vraag in pe~iode t.

• smoothing constante, met 0 4.S 1

• ClC • X (t ) + (1 - Of ) S
1 (t-1) , lie t

0(

dan isS1 (t)

S1(t)

Indien: X (t) • waarneming van de discrete vraag-func~ie.in periode t
...
I ~t)

-• eerste "gesmoothde" waarde van de discrete tijdreeks
in periode t.

De procedure voor het bepalen vanS1 (t) wordt single smoothing g8noeSd.
Verder is: S&(t).ec S1 Ct ) + (1-«) aa(t-1), met

Sa (t) • tweed8 tlgesaoothde" waarde van de disorete tijd
reeks in perioda t.

voor het bepalen van sI (t) wordt double smoothing'De liethode
genoemd.
Indien het patroon van de vraagf'unctie constant is, dan luidt de
voorspelling voor de periode t + L:

i (t + L} • S1(t)

Indien het patroon van de vraagfunctie een lineaire lunetie is
van de tijd, dan luidt de voorspelling voar de periode t + L :

... 1 - ...
f (t + L) - 2 S (t) - Sa ( t) + L. T(t) met
...
T \t) • achatting van de haIling van de I1neaire functie

in periode t.

; (t). .. [S1(t) - S2(t)J
1 -«

,

De afwijking tussen een voorepelling Toor de periode t en en de
.aarneming van de naag lunctie in periode t 1s de voorspelfout

°a (t) in de periods t •...
• (t) .1 (t) - X (t) (3.2)

Bu is M.A.D•• Mean Absolute Deviation.
Het M.A.D. kan berekend worden ale gemiddelde:

1 'M.A.D. (t) • -t z:. I e (~)I n.,), ..
oials voortschrijdend gemiddelde.

M.A.D. (t) .-1 ~ Ie ('to)\
n T- t - n + 1

of met behul~ van smoothing:

M.A.D. (t). «lie (t)l+ {1 -Ol') M.A.D. (t - 1).

Indien -.' <. 0.1 of n .) 19 perioden, dan zijn de resultaten van de
rekenmathoden gelijkwaardig.
Het M.A.D. is sen maat voor de spreiding in de afnamecijfers.
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Ten,lotte wordt het !racking" Signal (T.S.) gedetinieerd.
t

T.S.(t) • r. e ('I:)
1:: • 1
K.A.D.(tj

Bet T.S. is een indicatie voor de betrouwbaarheid van de
Toorspelling.

,.2. Qg4.rsOfk naar voorsp!l!tthod'n.
Ket ••n bestaand comput.rprogr~ zijn door .i4del van single smoothing
(Cll • 0.2) en double smoothing (at. 0,1), Toor de reeds eerder genoeade
50 bistorisohe atname functi.s, Toorspellingen berekend. De notatie
Toor_pellen 1 wordt uitgevoerd voor voorspellen d.m.v••ingle saoothing,
en voorapellen 2 Toor worspellen d•••T. double s.oothing.
Uii bijlage 3 bliJkt dat niet aIle atnaae functies 6f een constant
patroon 6f een lineair patroon bezitten.
In bijlage 14 ie een afname functie met constant patroon getekend.
Voorspellen 1 en 2 geven beida goede resultaten, zoals ook blijkt
u1 t het Tracking Signal.
In bijlage 15 is eel'). afn&JIe functie lIet lineair patroon getekend."
De kwaliteiten van voorspellen 2 tijn beter dan die van voorspellen 1.
De afnalle func~ie in bijlage 16toont overeenkomst met een stap-functi••
Bier is voorspellen 1 in het voordeel.
De responsie van voorspell.n 2 op stap functies·en sell1 stap functies
wordt getoond in bijlage 17. Deze re.ponsie bezit een dUidelijk
"overshaot" etfect.

'och voorspelsysteell 1, noch Toorspelsysteem 2 is geschikt ale
universeel ey.teell. Ben univereeel 878teem, dat brUtkbaar is voor aIle
afnaaefuncties van bevestigingsart1kelen zal dan cok zijn:

• 6t een geaoditiceerd Toorspelsyeteell 1.
• 6f een gemodif1ceerd voorspelsysteem2.
• of een co.binatie van beide" .ystamen.

De k.uae is voorlopig, in verband met de syetee.1ntroduotie, en daar
.ee verband houdende opleidingsprobleaen, gevallen op een gemodificeerd
Toorspel.ysteell 1. .
Doorslaggevend b1j deze keuze was bet feit dat de bestudering van het
M.A.D. en de v.rdelingen van voor.pelfouten &'!!!l sisnificant. •
arBU!entep leverde in het voordeel van een van beide 87atemen.
In h.t vervolg op dit tuss.ntijds verslag zal op basis van thsoret1sche
overw.gingen nader aandaobt worden besteed &an de keuze van een optiaaal
Toorspelsysteem.

• (t), M.A.D.(.t), 'f.S.(t) worden berekend volgens vgl. 0.2),
resp. ·vgl. (3.4) resp. Tgi. n.5) aet at'. 0.05

2. IT.S.(t)lwordt vergeleken met 4. 1}.

,. Indien ·f'.s.(t)l < 4 wordt i (t + L) berekend Tolgens vgl. U.1)
Blet GIL • 0.2. 2)

De gang van zaken bij het gemodificeerde voorspelsysteem 1 is als
voIgt:

1.
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4. Indien IT. S• ( t H ~ 4 wordt :

~ I e (t) op ~ul gebracht...
• X t ~ + L) voor 't - t, t + 1 en t + 2 berekend volgens vgl. (j.1)

met «_ 0.4 3)

• M.A.l>. ( 1:) voor t. t + 1 en t + 2 berekend volgens:

1
M.A.D. ('t) • l'--=t: I e ti) J

( (5) b.lz 44)

Opmerkingen :

1) De grens IT.s.1 • 4 wordt bepaald door de verdeling van de
afnamecijfers en door het risico op buiten de grenzen raken
indien er geen significante verandering in het patroon van
de afname cijfers optreedt. Dit risico is in het geval van
een exponentiele verdeling en een grens IT.sl • 4, ongeveer 1%.

2) De keuze van de smoothing constante is een compromis tussen:
• stabiliteit (lage « )
• responsiesnelheid (hoge ~ )
• nauwkeurigheid (zie bijlage 18)

3) Indien «. 0,4, heeft de responsie op een stapvormige
verandering in 3 perioden 90% van de stap bereikt.

4. De Vraag-voorraad confrontatie en het bestellen.
Indien de vraag-voorraad confrontatie doorlopend plaatsvindt dient,
zoals in de inleiding gezegd werd, de economische voorraad gecon
fron'teerd te worden met XL [el.) . Indien de confrontatie slechts

periodiek kan plaatsvinden dient deeconomische voorraad vergeleken
te worden met XL + 0.1 [~.J ,met L uitgedrukt in aantal perioden.

( (4) blz 65).
De variabele XL + 0.1 r-·J is algemeen bekend ala bestelniveau.

Bij een bestelsysteem waarbij periodiek beslissingsregels ten aanzien
van al dan niet bestellen gehanteerd worden, spreekt men over het
s - niveau. Bij het B - S systeem wprdt bij onderschreiden van s de
voorraad aangevuld tot een niveau S, met

JE ..1.. .:
5 • Q +. -. X1 ,
IEQ • optimale seriegrootte

4.1. Het s-niveau.
Het bestelniveau s [_.J kan geschreven worden als:

is niet exact bekend. De voorspelling luidt:XL + 0.1 r··1
A ....

5 [••J • XL +

f
"

•
...
XL + 0.1 + t",. • 5L + 0.1
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Nu is 5 L + 0., 7 • 51. VL + 0,7'

Verder ia, gezien de gevolgde voorspelmethode
A A

XL + 0,7 • (L + 0,1) . X1

De variabelen kunnen voorzien worden van tijdindioes, waarna
de volgende formule voor het bestelnivea~ ontstaat:

A . A

S r~·J tt) .. (L + 0,7) • I (t + 1) + t••• 51 • ./t + 0,7' (4.2)

De faotor t... kan zonder meer voor een gegeven a· , ui t tabellen
bepaald worden. ( (4) blz 26 ,(6) )
De spreiding 51 kari bepaald worden:

1. Met behulp van de empirische relatie 51 .. C .11 P •

Het nadeel van deze methode is dat voor een aantal artikelen
de afnamecijfers gedurende lange tijdbewaard moeten blijven,
teneinde de empirisohe relatie 51 .. c.X1 P voortdurend te
kunnen herzien.

2. Ket behulpvan een relatie tuss~n 51 en M.A.D., welke theoretisoh
Toor een neg. expo verdeling van de afnamecijfera is:

e . .
51 .. 2 . M.A.D. (2) blz V25)

Dat er inderdaad een sterke correlatie tussen 51 en M.A.D.
bestaat blijkt uit.bljlage 19.
Na substitutie van bovenstaande relatie gaat de formule van
het pestelniveau over in:

(t). (L + 0,7) • i (t +1) + t t. M.A.D. (t).... ~-~~JL + 0,7" (4.3)

Het M.A.D. nu is een variabele die periodi~k berekend wordt,
als onderdeel van de normale routineprocedure.
Bovendien blijkt er een relatie te bestaan van de Tora:

A p
M.A.D. (t) • c • let + 1) (bijlage 20)

Men mag (vooralanog theoretieoh onbewezen) aannemen, dat het
M.A.D., berekend uit deze relatie een betrouwbaarder maat 1s
van de spreiding in de afnameoijfers, dan het M.A.D., .
berekend door middel van exponential smoothing van de absolute
voorspelfouten. .

eDe faotor t 0(. • '2 is voorlopig ingesteld op 1,8.

, met24 • X1 • F

(Sl+").• F.V.P.

Q.... •

4;2.De optimale seriegrootte ....
. De optimale seriegrootte Q wordt berekend volgens de formule

van

F • orderkosten per bestelling

a .. rentablliteitsfaotor

~ • risioo incourant factor.
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5. Rei computer programma.
De resultaten van het voorgaande onderzoek z1Jn gebruikt bij het
opstellen van het computer programma voor de I.B.ll. 1410 van het
Philips Rekencentrum. Het schrijven van het programma en het ver
zorgen van de input en output behoorde niet tot het afstudeerwerk.

E - s... ,met
11

E • economische voorraad.

5.1. Het hoofdblokschema. enige opmerkingen (bijlage 21)
1. Op een bestandtape worden die gegevens uit de periode t-1 bewaard,

die nod1~ zijn bij berekeningen in de periode t, zoala S1,
14.A.D~, enz.
Op een mutatietape worden mutatiegegevens dieop de periode t
betrekking hebben ingevoerd, zoals X1(t), mutatiea in de
F.V.P., ~utaties op de in de oomputer output geadviseerde
beetelhoeveelheid.

2. Van een nieuw codenummer ontbreken historische gegevens.
Daarom worden de 6 eerste perioden gebruikt voor het berekenen
van begin.aarden VOOT s1 en M.A.D. De beginwaarden van S1 en
M.A.D. worden berekend ala het gemiddelde van de afnamecijfers
1n de eerste 6 perioden. Counter 2 dient vo~r het tellen van
het aantal initiele runs.

3. Counter 1 wordt op 2 gezet, indien IT.S.' > 4. ledere volgende
run wordt van de inhoud van counter 1, een afgetrokken.
Op deze manier is het mogelijk het gemodificeerde voorspel
systeem 1, dat onder 3.2 besproken 1s, te verwezenlijken.

4. Het bestelniveau wordt berekend volgens formule (4.3).
Gebruik Tan de relatie (4.4) is voorlopig nog niet mogelijk,
daar bij de I.B.M. 1410 nog geen subroutine voor het berekenen
van een logarithme aanwezig is.

5. Als orderurgentie wordt berekend:

wordt berekend volgens:...
+ S - E - t X1

, met

voorraad.

V6. Als leverurgentie wordt berekend: ..
X

1v .. werkel1jke

7. De bestelserie

Q .. S - E • Q)(

5.2. Programma verbeteringen.
Parallel aan een integratie van het programma bestelprocedure
bevestig1ngsartikelen in het bestaande systeem van gemechaniseerde
R.G.T. prooedures, zal aandaoht worden besteed aan verbetering van
dit programma. (zie b1jlage 2, het pijlendiagram).
Voordat tot verbeter1ng kan worden.overgegaan is het noodzakel1jk
dat met het bestaande programma ervaring wordt opgedaan. Verder zal
aan verbeteringen in het rekenprogramma een zeer gerichte theoretische
studie vooraf moeten gaan.
Het perfectioneren is voorlopig gericht op de volgende punten:

• Het voorspelsysteem (zie 3.2)
• Het bestelniveau, met name het gebruik van d~ relatie (4.4)
• De output.
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Kon8ekwenti.s Van een nieuwe QestelRrocedure.
Zen nieuwe bestelprocedure voor bevestigingsartikelen zal 88vo1gen
hebben voor het P1anning- en Produktie Bureau R.G.T. en voor de
Inkoop Centrale.

6.1, Bet Planninlt- en froduktie Bureau R.G.T.
Bij ~egenen die op het Plann. en Prod. Bureau R.G.'l. werken, en in
de toekomst met de vernieuwde bestelprocedure.voor bevestigincsart1
ke1en 1n co~tact zullen komen, is kennis betreffende principee en
feiten een noodzaak.
Ken ~ur.ue waarbij kennie over de principee van statistiek, voor
spellen en bestellen, en feiten over de procedure, input.en output
van het programma wordt overgedragen staat dan ook a18 actueel op
hetprogl"lUIlIa.

6.2. De Intoep Centrale.
Tot. nu toe werden. voor i.derartik.l met constante frequenti.
bestellingen geplaatet. waarbij het Aantal .tuks per besi.lling
varieerd.. In de toakoast sal h.t aantal stuk8 per b.ste11ing en
per artikel vrijwel constant zijn, maar zal de bestelfrequentle e.n
variabele word.n. '
Dit heeft, overigens zeerwelkome, konsekwentiee voor het werk van
de Inkoop Centrale.
Ter illustratie van hetgeen verwacht mag worden bij installatie van
een optimaal besteleysteem is voor de 50 artikelen uit de steek
proe! een reconstructie uitgevoerd over het tijdvak augustus 1961
tim december 1962.
In bijlage 22 wordt een vergelijkinggeaaakt van de'variabele
kosten die het gevolg zouden zijn geweest van best.llen met .en
frequentie van eens per aaand, en de variabele kost.n bij optimaal
beste11en.
Een toeliehting op de tabel wordt gegevt!n in bijlage 23.
De orderkosten perbestelling, zijnde f. 40.-, waarin een bedrag
van f. 25.- 1s opgenomen voor het Inkoop- en buitentraject, zijn ala
gegeven be8chouwd. B1j een poging om het gehele bestelaY8tee. te
opt1maliseren zouden ook deze orderkosten nader onderzocht moete~

worden.
De betnvloedbare kosten zijn als functie 'van de bestelfrequentie
getekend in bijlage 24.
Een belangrijk criterium bij het beoordelen van een bestelsystee.,
is de verhouding tU8sen de kosten van een be8tel1~ng en de waarde
van het bestelde. Hoe deze verhouding ligt bij de verschillende
bestelsyste..n, blijkt uit bijlage 25.

1. OTerzicht.
De vorderingen per 1 mei 1963 worden in het pijlendiagram aangegeven
door een datumlijn. Het testen van het programma zal nog enige weken
duren. Daarna kan de eerate output verwacht worden, met behulp w&ar
van dan de- procedure ptoetat kan worden.
De Toorbereiding van verbeteringen in hetreken- en output programma
is reeds begonnen,.en zal in de komende maanden een belangr1jk deel ~

van de Oeschikbare tijd ope1sen.
De Qple1dlng is het voorbereidingsstadium vrijwel voorbij, en zal
over ongeveer een week kunnen beginnen.
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In de komende maanden zal naast een gerichte voorbereiding van
verbeteringen, een onderzoek worden uitgevoerd na~r de mogelijk
heden tot het gebruik van regeltheorie en filtertheorie bij het
extrapoleren van een discrete tijd reeks.

10 mei 1963.
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Bijlage 5

Regressielijn
- ps, = c X1

Betrouwbaarheidsgrenzen

1 . X
1

P < 51< f. c. X1 P

c = 1,133

p = 0,978

f = 1,67

correlatiecoefficient

r = 0,99 1



j = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

~
'd "=l 'd 1t....oM x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 t"- ~ ....
;.. , .... c..:,:.,x It...·
~'" IX 'd

i
t"- t"- '''' ....

Ie... t....
, X

=
II Q II - '"

Xu -
R t....

•

1 0.15 0 0 0 oj 0

2 0.45 0.02 0.02 O.a: 0.02 0.02 0.04 0.04 0.02 0.20 0.090 0.040 1 J84 0.828

3 0.75 0.06 :>.04 0.08 0.02 0.04 0.04 0.28 0.210 0.157 1h8 1·335

4 1.05 O.Ck 0.06 0.02 0.02 0.12 0.126 0.132 °i46 0.483

5 1.35 P.02 0.02 0.04 0.04 0.02 0.06 10.02 0.22 0.297 0.400 1 DO 1, 755

6 1.65 0.02 0.02 0.04 0.066 0.109 0.18 0.297

7 1.95 0 0 0 0 0

8 2.25 Cl.02 0.02 0.04 0.090 0.202 0.08 0.180

9 2.55 p.02 0.02 0.051 0.130 0.02 0.051

10 2.85 0.04 0.02 0.06 0.171 0.486 0.12 0.342

11 3.15 0.02 0.02 0.063 0.198 0,02 0.063

p •. = 0.14 0.10 0.18 O. C13 p.02 0.12 :>.04 0.08 0.04 0.04 0 0.08 0.04 0.02 0 0 0.02 p •. = l. = t= 2:=
J

1,00 1,164 1,854 , 5,334
,

r: =

P'j
X2 . = 0.14 0.20 P.54 0.32 0.10 0.72 0.28 0.64 0.36 0.40 0 o. '36 0.52 0.2E 0 0 0.34 5.80

J

2
2:=

P'/2j = 0.14 0.80 h.62 1,28 b.50 4.3< 1.96 5.12 3.24 4.0C 0 11.52 6.76 3.92 0 0 5.78 50.96

s~
Correlatie tussen i (!1) en N(K2 ), N = aantal afnemers.

1

Totaal aantal waarnemingen = 50.

P
ij

= fractie van het totaal aantal waarnemingen, waarvoor ~1 X1i en ~2 X2j

T.E.a. 016.46.01/4
bijlage 7
BestelprcGedllrB
bevestigingsartikelen
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Bijlage 19

r.8.J. 010:.1 c .J1/4
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bevestiginJsartikelen
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BfSTELPRCCEOURE BEVESTIG I NGSART IKELEN.
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fill euw nummer

1ste tInt 6de maal
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T.E.O. 016.46.01/4 bijlage 22

bestelprocedure bevestigingsartikelen OPTIMAAL B EST E LSYSTEEM ! U I DIG B EST E L S Y S TEE •

waarde v.1i order- +

I
order- +

F.V.P.
gem.afname gem.afRa-

opUmale aantal order- werkvoor- werkToor- werkvoor- Boete
per maand serie- bestel- kosten raadkOB- werKvoor- raadkos-

Codenummer Omschrijving (gld.per (aantal
me per grootte lingen ten raadkofJ- ten

raadkos- t.o.v.

stuk) maand
per ten ten optimaal

stuks) (guldens) (aantal) per jaar jaar per jaar per jaar
per jaar per jaar systeem

stuks (guldens) (guldens) (guldens) (guldens) (guldens) (guldens),
I

K 558 LB/4x3J Isolatiebuis 0,0303 24708 749 70000 4,23 169 212 361 i 75 555 174

B 002 AF/2x6 Cyl.bev.bus 0,0028 247835 694 700000 4,25 170 196 ;66 , 69 549 183

B 002 AF!3x7 " 0,0020 199206 399 700000 ;,43 137 140 277 40 520 243

B 010 AG/1x2 Klinknagel 0,0005 83359 42 1100000 0,91 36 55 91 4 484 393

B 020 CD!4 Zeskante moer 0,0025 17835 44 180000 1, 19 48 45 93 4 484 391

B 020 IJD/S " " 0,0031 2806 9 70000 0,48 19 22 41 1 481 440

B 020 ED/2,6 " " 0,0034 150671 511 560000 3,22 129 190 319 51 531 212

B 020 ED/5 " " 0,0067 288229 1930 450000 7,67 30t; 302 608 193 673 65

B 020 EE!2,6 " " 0,0035 28641 100 220000 1,56 62 77 139 10 490 351

B 024 AE!4x2 Felsmoer 0,0180 3717 67 35000 1,27 51 63 114 7 487 373

B 046 AA/2,6 Verende drukring 0,0028 1635 4 56000 0,35 14 16 30 ° 480 450

B 046 AA/8 " " 0,0045 54435 245 280000 2,33 93 126 219 25 505 286

B 050 AD/2,6 Sluitring 0,0004 164012 66 1400000 1,41 56 56 112 7 487 375

B 050 AD/4 " 0,0005 327365 160 1800000 2,18 87 90 177 16 496 319

B 050 AM/2,6 " 0,0005 13641 7 450000 0,36 14 22 36 1 481 445

B 050 CD/2,6 " 0,0005 550276 275 2800000 2,36 94 140 234 '. 28 508 274
0

B 050 CD!4 " 0,0008 1166776 929 2800000 5,00 200 224 424 <0 93 573 149

B 050 CD!5 " 0,0013 346582 450 1400000 2,97 119 182 301
«t

45 525 224

B 050 Cp!6 " 0,0040 4071 16 70000 0,70 28 28 56 • 2 482 426

B 050 CR/4 " 0,0008 99965 80 900000 1,33 53 72 125 '. 8 488 363

B 050 ED/4 " 0,0031 288947 894 700000 4,95 198 217 415 0 89 569 154«t

B 053 AD/3 Verende tandring 0,0016 68788 110 450000 1,83 73 72 145 .... 11 491 346

B 053 BD/2,6 " " 0,0014 567553 794 1800000 3,78 151 252 403 79 559 156
><

B 054 ED/2x6 Schroef 0,0021 107206 225 560000 2,30 92 118 210 C\J 23 503 293

B 054 ED!2, 6x3 " 0,0026 28247 73 220000 1,54 62 57 119 ~ 7 487 368

B 054 ED!2,6x8 " 0,0023 91053 209 560000 1,95 78 129 207 ~ 21 501 294

B 054 ED/3x1 2 " 0,0028 354106 991 900000 4,73 189 252 441 Ql 99 579 138

B 054 ED/3x60 " 0,0120 18600 223 90000 2,48 99 108 207 ~ 22 502 295

B 054 ED/5x30 " 0,0110 18518 204 90000 2,47 99 99 198 l': 20 500 302

B 054 EE/3x6 " 0,0046 99641 458 350000 3,43 137 161 298
Ql 46 526 228'd

B 054 EM!3x12 " 0,0160 9218 147 56000 1,98 79 90 169 0 15 495 326()

B 054 GL!3x40 " 0,0183 1776 32 22000 0,97 39 40 79 M 3 483 404

B 054 GL/5x15 " 0,0198 4753 94 35000 1,63 65 69 134 Q> 9 489 355
""

B 055 ED/3x6 " 0,0023 149635 343 700000 2,56 102 161 263 34 514 251

B 055 ED!3x8 " 0,0023 167835 384 700000 2,88 115 161 276 ~ 38 518 242
'"

B 055 ED!4x8 II 0,003 1 37488 115 280000 1,61 64 87 151 '" 12 492 341, 0">

B 056 AA!3x25 Houtschroef 0,0050 9947 50 110000 1,08 43 55 98 ~ 5 485 387...
B 056 AA/4x17 II 0,0056 34465 193 220000 1,88 75 123 198 Ql 19 499 301

B 057 CA/Z,4x7 " 0,0040 188 1 14000 0,16 6 6 12 "" ° 480 468
l':

B 057 CA!4x20 II 0,0045 4988 22 70000 0,85 34 32 66 • 2 482 416

B 057 ca!3x15 " 0,0105 664 7 18000 0,44 18 18 36
,+' 1 481 445'"

B 058 CD!3x6 Schroefbout 0,0066 5023 33 56000 1,08 43 37 80 0 3 483 403~

B 061 DD!4x8 Stelschroef 0,0082 37764 309 180000 2,51 100 148 148 M 31 511 363Q>

B 070 AD/8N5/16" Zelftappende schroef 0,0085 38023 323 180000 2,54 101 153 254 'd 32 512 258M

B 070 AD/8N3/8" " II 0,0083 127371 1052 280000 5,47 218 232 450 0 105 585 135

B 071 AD!5N1/4" Zelfsnijdende " 0,0068 3200 22 45000 0,85 34 31 65 2 482 417

B 108 AF!5 Opsluitring 0,0033 98853 326 450000 2,64 106 148 254 33 513 259

B 201 AF/6 Soldeerlip 0,0068 7888 53 70000 1,35 54 48 102 5 485 383

B 201 CF/z,6x5 " 0,0037 33059 122 220000 1,80 72 81 153 12 492 339

49 302 06 Stekerhelft 0,0720 21779 1560 45000 5,78 230 324 554 156 636 82

117 4661 5767 10428 24.000 1613 25613 15185
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