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Abstract

Consider a production line consisting of workstations (with one or more machines in parallel)
and infinite buffers in between. Orders arrive at the first workstation according to a Poisson-
process and the process times at a workstation are exponentially distributed. Once an order
is ready at the first workstation it moves on to the next until it finally leaves the system after
completing the service at the last workstation. In this report several ways to reduce the
variance of the sojourn time (T ) will be reviewed; the main purpose is to get insight in and
explain the effects of two strategies to reduce the sojourn time variance by means of an
extensive simulation study. As a part of the literature study some analytical results for the
first two moments in a network of several M/M/m queues will also be presented.

The first way to reduce the variance of the sojourn time is to give (absolute) priority to or-
ders that are older than other orders. By using oldest job first (OJF) scheduling the standard
deviation σT can be reduced without reducing the expected sojourn time E(T ), the amount
of reduction greatly depends on the type of network. In a network with a traffic intensity of
82%, 20 workstations (each consisting of 5 parallel machines with Exp(10−1) distributed ser-
vice times) the standard deviation reduces from 64 to 52; by using preemption the standard
deviation decreases to 51.

The standard deviation of the sojourn time can also be reduced by making use of flexible
production capacity in the form of some additional flexible machines. These flexible machi-
nes can be appointed to the workstation where the need is highest at that moment and can
later on be appointed to another workstation. Seven different ways are introduced to deter-
mine which workstation should receive an extra flexible machine. The method that allocate
a flexible machine to the workstation with the order in its queue with the greatest individual
delay of all other orders and the method that sends a flexible machine to the workstation
at which the combined delay of all orders at that specific workstation is the highest perform
quite well. In a similar network as mentioned above with 10 additional flexible machines, the
same traffic intensity and first come first served scheduling the standard deviation reduces
to 47 for the total delay strategy and to 45 for the individual delay strategy; the expected
sojourn time in both cases equals 225. By making use of OJF scheduling with preemption
the standard deviation can even be reduced to 41 respectively 39.
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1 Inleiding

Om de variantie van de doorlooptijd in een productielijn van werkstations (met één of meer-
dere parallelle machines) te verminderen zijn er heel wat mogelijke strategieën beschikbaar;
denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorrang geven aan orders met grote achterstand of het
gebruik maken van flexibele productiecapaciteit. Waar analyse niet altijd de meest toegan-
kelijke of haalbare manier is om uitspraken te doen over deze strategieën biedt een simula-
tiestudie een relatief eenvoudige oplossing.

Het specifieke probleem is afkomstig uit het bedrijfsleven. Een productiebedrijf heeft, om
verschillende problemen omtrent de beheersing van de wachtrijen op te lossen, hulp ge-
vraagd van CQM en via CQM is dit deelprobleem op de Technische Universiteit Eindhoven
terecht gekomen. Een order volgt een specifieke route door de fabriek en het bedrijf is niet
zo zeer geïnteresseerd in het terugbrengen van de gemiddelde doorlooptijd van een order
maar meer in het verkleinen van de variantie van de doorlooptijd; hierbij mag een vermin-
dering van de spreiding best ten koste gaan van de gemiddelde doorlooptijd. Eén van de
strategieën die het bedrijf toepast is het gebruik maken van flexibel in te delen capaciteit:
een werkstation waarbij de aanwezige verwachte hoeveelheid werk hoog is zal meer extra
capaciteit te besteden krijgen door bijvoorbeeld de inzet van een extra machine bij dit werk-
station. De vraag is of deze methode überhaupt wel een vermindering van de spreiding in
de doorlooptijden teweegbrengt en hoe groot de invloed hiervan is.
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2 Opzet onderzoek

Om inzicht te krijgen in de invloed van de eerder genoemde strategieën is een JAVA-simulatie
gemaakt waarin onder andere de door het bedrijf toegepaste strategie geïmplementeerd is.
Ook zijn andere strategieën geïmplementeerd waarbij werkstations meer capaciteit krijgen
wanneer bijvoorbeeld de totale opgelopen achterstand van de hele wachtrij te groot wordt
en orders (eventueel absolute) voorrang krijgen bij een werkstation op orders die minder
vertraging opgelopen hebben. In hoofdstuk 3 van dit verslag wordt het wiskundig model
achter de JAVA-simulatie toegelicht; in het hoofdstuk 4 wordt een deel van de simulatie aan
de hand van een aantal analytische resultaten gevalideerd. Wanneer eenmaal duidelijk is
dat de simulatie goed functioneert wordt er gekeken naar de resultaten van de verschillende
strategieën in een klein netwerk om een algemeen inzicht te krijgen in de invloed van de
verschillende strategieën, dit zal in hoofdstuk 5 ter sprake komen. Indien duidelijk is hoe een
strategie reageert op specifieke omstandigheden zal in hoofdstuk 6 gekeken worden naar
de resultaten in een groot, meer op praktijk gebaseerd, netwerk. In de hoofdstukken 7 en 8
worden vervolgens een aantal conclusies gegeven en zullen de mogelijkheden tot vervolg-
onderzoek aan bod komen.

Naast de simulatiestudie heeft ook een literatuuronderzoek plaatsgevonden. Zo zijn Whitt
[1, 2], Adan en Resing [3] (gedeeltelijk), Boxma en Daduna [4], Kiessler et al. [5] en Reich
[6] (gedeeltelijk) bestudeerd; de overige vermeldingen in de bibliografie zijn doorgaans spe-
cifiekere verwijzingen uit de bestudeerde artikelen.

4 Doorlooptijd variantie reductie in productielijnen
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3 Het model

In dit hoofdstuk wordt het model achter de simulatie nader toegelicht. Eerst wordt het al-
gemene wiskundig model voor de productielijn toegelicht welke naderhand uitgebreid wordt
naar een model aangepast voor dit probleem; hierbij komt eerst het gebruik van flexibel in
te delen capaciteit aan bod en daarna worden de verschillende scheduling algoritmen nader
toegelicht.

3.1 Algemeen wiskundig model

De productielijn van het bedrijf kan vereenvoudigd worden tot een tandemschakeling van
n werkstations oneindig grote buffers voor ieder werkstation, zie figuur 3.1. Hierbij bestaat
werkstation i (i=1, . . . , n) uit mi parallelle machines en zijn de bewerkingstijden bij werkstati-
on i Exp(µi ) verdeeld. Orders arriveren van buitenaf bij werkstation 1 waarbij de tussenaan-
komsttijden Exp(λ) verdeeld zijn; wanneer een order klaar is bij werkstation i (i=1, . . . , n−1)
gaat deze verder naar werkstation i + 1 alwaar de order ofwel in de wachtrij geplaatst wordt
ofwel meteen bewerkt wordt. Een order verlaat het systeem wanneer deze klaar is bij werk-
station n.

werkstation 1 werkstation n

Exp(μ1) Exp(μn)

1

m1

1

mn

.....
.

..
.Poi(λ)

Figuur 3.1: Algemeen tandem model

3.2 Flexibele capaciteit

Het bedrijf maakt gebruik van flexibel in te delen capaciteit om de spreiding in de doorloop-
tijd te verminderen. Deze flexibele capaciteit wordt geleverd door k extra machines, met
flexibele (of variabele) machines wordt in het vervolg verwezen naar deze extra machines.
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De variabele machines kunnen álle taken verrichten en zijn dus vrij in te delen tussen de
n werkstations. Een bij werkstation i (i = 1, . . . , n) ingedeelde flexibele machine blijft daar
totdat er een order klaar is bij werkstation i , hierbij maakt het niet uit of deze order bewerkt
werd door een flexibele of niet flexibele (vaste) machine. Indien er bij een ander werkstation
j meer vraag is naar de variabele machine verplaatst deze zich van werkstation i naar j .
Een order die eventueel bewerkt werd door de flexibele machine wordt, zonder enige vorm
van verlies of straf, overgedragen aan de eerder vrijgekomen machine bij werkstation i . Er
zijn verschillende algoritmen geïmplementeerd om de flexibele machines in te delen, twee
hiervan maken gebruik van de achterstand (a) van orders bij een werkstation. Zij I de in-
dex van het werkstation van de order, wi en bi de wacht- en bewerkingstijd (tot op heden)
van een order bij werkstation i (i = 1, . . . , I ) en Th het aantal tijdeenheden dat de order al
in het netwerk zit dan geldt dat a = Th −

∑I
i=1 µ

−1
i =

∑I
i=1(wi + bi − µ

−1
i ); merk op: de

achterstand kan dus negatief zijn. Verder wordt ook nog gebruik gemaakt van Qi , het aantal
orders, inclusies de orders die bewerkt worden, bij werkstation i (i = 1, . . . , n). Wanneer de
toepassing van een strategie geen uitsluitsel biedt (bijvoorbeeld doordat twee werkstations
evenveel orders in de wachtrij hebben staan) heeft het werkstation met de kleinste index de
voorkeur. De volgende 6 indeel strategieën zijn geïmplementeerd om flexibele machines te
verdelen onder de werkstations:

1. Totale achterstand:
Een flexibele machine wordt toebedeeld aan het werkstation met de grootste totale
achterstand. De totale achterstand voor werkstation i is gegeven door

∑Qi
j=1 a j met

a j de achterstand van order j bij werkstation i . Doordat de achterstand van een or-
der achteraan in het netwerk doorgaans groter is dan vooraan in het netwerk heeft
deze strategie dus een lichte voorkeur voor het achteraan plaatsen van een variabele
machine.

2. Verwachte hoeveelheid werk:
Een flexibele machine wordt toebedeeld aan het werkstation waarbij de verwachte
hoeveelheid werk in de wachtrij het grootst is. De verwachte hoeveelheid werk bij
werkstation i is gelijk aan Qiµ

−1
i .

3. Lengte wachtrij:
Een flexibele machine wordt toebedeeld aan het werkstation met de meeste orders in
de wachtrij.

4. Individuele achterstand:
Een variabele machine wordt toebedeeld aan het werkstation die de order in zijn wacht-
rij heeft staan met de grootste achterstand in vergelijking met álle andere orders.

5. Opgegeven verhoudingen (prioriteit):
Voor de simulatie start moet er voor alle werkstations een verhoudingsgetal opgege-
ven worden voor het indelen van de flexibele machines. Zij vi (i = 1, . . . , n) het ver-
houdingsgetal van werkstation i en fi het aantal variabele machines dat werkstation i
al heeft ontvangen in de huidige indeelsessie. Aan het begin van iedere indeelsessie
geldt dus dat fi = 0 voor i = 1, . . . , n en nadat er k flexibele machines verdeeld zijn
geldt

∑n
i=1 fi = k. Een flexibele machine wordt bij deze strategie toebedeeld aan het

werkstation met index argmaxi=1,...,nvi − fi . Bij 3 in te delen variabele machines over 2

6 Doorlooptijd variantie reductie in productielijnen
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werkstations en v1, v2 van 0, 2 zullen de eerste twee variabele machines toebedeeld
worden aan werkstation 2. Hierna zijn v1 − f1 = 0 − 0 en v2 − f2 = 2 − 2 gelijk en zal
de derde variabele machine naar werkstation 1 gestuurd worden. Met deze strategie
kan heel eenvoudig een voorkeur vooraan of voorkeur achteraan strategie gerealiseerd
worden.

6. Willekeurig:
Een flexibele machine wordt willekeurig toebedeeld aan één van de werkstations met
tenminste 1 order in de wachtrij.

3.3 Scheduling algoritmen

Als een order bij een werkstation aankomt kan deze ofwel meteen door naar een vrije ma-
chine of de order komt in de wachtrij te staan. Er zijn drie scheduling algoritmen geïmple-
menteerd om een order uit de wachtrij te halen en te bewerken, te weten:

1. First Come First Served (FCFS)

2. Oldest Job First (OJF)

3. Oldest Job First met preëmptie (OJFp)

Hierbij zijn OJF en OJFp niet gebaseerd op de ouderdom van een order maar op de ach-
terstand. Echter, doordat de route van iedere order hetzelfde is resulteert dit niet in een
verschillende ordening.

Preëmptie houdt in dat een order absolute voorrang heeft op alle orders met een kleine-
re achterstand dan de order zelf. Laat bij een specifiek werkstation order Ob de order met
de kleinste achterstand van de orders die op dat moment bewerkt worden en order Oa een
nieuw arriverende order bij het werkstation. Wanneer er geen vrije machines aanwezig zijn
wordt het bewerkingsproces van order Ob onderbroken indien de achterstand van Ob kleiner
is dan de achterstand van order Oa. Order Ob wordt vervolgens teruggeplaatst in de wachtrij
en order Oa start op dat moment een nieuw bewerkingsproces bij de vrijgemaakte machine.
Wanneer order Ob uiteindelijk opnieuw in bewerking wordt genomen start deze een nieuw
bewerkingsproces; er wordt dus niet verder gegaan met waar men gebleven was. Echter,
doordat de bewerkingstijden exponentieel verdeeld zijn en de exponentiële verdeling geheu-
genloos maakt dit geen verschil. De resterende hoeveelheid werk van order Ob is, net zoals
de nieuwe bewerkingstijd, exponentieel verdeeld met dezelfde parameter.

7 Doorlooptijd variantie reductie in productielijnen
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4 Analyse doorlooptijd

Om een deel van de simulatie te valideren zal er gekeken worden naar enkele analytische
resultaten voor de eerste twee momenten in vergelijking met de resultaten van een FCFS
simulatie zonder variabele machines. Allereerst zullen analytische resultaten in een M/M/m
wachtrij besproken worden, vervolgens zal er gekeken worden naar een tandemwachtrij met
enkele machines om naderhand beide zaken met elkaar te combineren en toe te passen op
een netwerk van werkstations. Uiteindelijk moet er ook gekeken worden naar een situatie
mét variabele machines en het gebruik van OJF en OJFp; de validatie van dit gedeelte van
de simulatie zal als laatste aan bod komen.

4.1 Wachtrij met parallelle machines

Uitgaande van een M/M/m wachtrij waarbij orders FCFS verwerkt worden zijn er analytische
resultaten voor de verdeling van de doorlooptijd bekend en dus kunnen de eerste twee mo-
menten van de doorlooptijd berekend worden. De afleiding voor de verdelingsfunctie van
een M/M/m wachtrij is grotendeels gebaseerd op Adan en Resing [3]. De volgende notatie
zal gebruikt worden om resultaten voor de doorlooptijd af te leiden:

• λ, de aankomstintensiteit

• µ−1, de gemiddelde bewerkingstijd

• ρ = λ
µm , de bezettingsgraad van het systeem

• T , de doorlooptijd van een order

• W , de wachttijd van een order

• B, de bewerkingstijd van een order

• A, de tussenaankomsttijd van een order

• µX, de verwachtingswaarde van X .

• σX, de standaarddeviatie van X .

• cX, de variatiecoefficiënt van X .

• qX,Y, het 100 · y% kwantiel van X .

8 Doorlooptijd variantie reductie in productielijnen
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λ λ λ λ λ λ

… … …

μ 2 μ m μ m μ m μ m μ

0 1 m -1 m n -1 n

Figuur 4.1: Toestandsdiagram voor een M/M/m model

4.1.1 Verdeling van het aantal orders

De toestand van het systeem wordt volledig bepaald door het aantal orders in het systeem;
zij pn de kans dat er in de evenwichtstoestand n orders in het systeem zitten (n = 0,1, . . .).
De limietkansen pn kunnen bepaald worden met behulp van het toestandsdiagram voor
het model, weergegeven in figuur 4.1. De enige manier om uit de verzameling toestanden
{0,1, . . . ,n− 1} te komen is door een aankomst vanuit toestand n− 1 en de enige manier om
erin te komen is middels het vertrek van een order vanuit toestand n. De tijd tot de volgende
orderaankomst is, vanwege geheugenloosheid, Exp(λ) verdeeld en de tijd tot het vertrek van
een order is het minimum van min(m,n) exponentiële verdelingen en dus Exp(min(m,n)µ)
verdeeld. Wanneer het systeem zich dus in toestand pn−1 bevindt verlaat hij deze toestand
met rate λ en bevindt zich vervolgens in toestand pn. Met rate min(m,n)µ gaat het systeem
van toestand pn naar toestand pn−1 en dus geldt voor de in- en uitstroom van de toestand
{0,1, . . . ,n − 1} dat

λpn−1 = min(m,n)µpn n = 1, 2, . . . .

Wanneer dit uitgesplitst wordt voor n = 1, . . . ,m en n = m+1,m+2, . . . volgt hieruit dat

pn =
mρ
n pn−1 =

(mρ)2

n(n−1) pn−2 = . . . =
(mρ)n

n! p0 n = 1, 2, . . . ,m,
pn = ρpn−1 = ρ2 pn−2 = . . . = ρn−m pm = ρn−m (mρ)m

m! p0 n = m+1,m+2, . . . .

Uiteraard geldt ook dat
∑
∞

i=0 pi = 1 dus:

p0 =

(
m−1∑
i=0

(mρ)i

i !
+
(mρ)m

m!

∞∑
i=0

ρi

)−1

=

(
m−1∑
i=0

(mρ)i

i !
+

(mρ)m

m!(1− ρ)

)−1

.

Aangezien alle pn bekend zijn kan er gekeken worden naar de fractie van de tijd waarin er m
of meer orders in het systeem zitten (5W); een eventueel nieuw arriverende order moet dan
namelijk wachten dus voor die specifieke order geldt dan dat W > 0. PASTA1 geeft dat de

1Poisson Arrivals See Time Averages. In een wachtrij met Poisson aankomsten is de situatie waarin een order
gemiddeld genomen bij binnenkomst het systeem aantreft gelijk aan de situatie waar het systeem zich voor een
buitenstaander gemiddeld genomen in bevindt. Intuïtief kan dit verklaard worden doordat bij Poisson aankomsten
de aankomsten volledig willekeurig in de tijd plaatsvinden. Wanneer het aankomstproces geen Poisson-proces is
zal deze eigenschap niet altijd gelden (denk bijvoorbeeld aan een D/D/1 wachtrij met aankomsten op tijdstippen
0,4,8, . . . en een vaste bewerkingstijd van 4 tijdeenheiden). Voor een bewijs van PASTA, zie Wolff [7].
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kans dat een aankomende order moet wachten gelijk is aan de fractie van de tijd waarop er
m of meer orders in het systeem zitten en deze is weer gelijk aan 5W:

5W = pm + pm+1 + . . .

= pm(1+ ρ + ρ2
+ . . .)

=
pm

1− ρ

=
(mρ)m

m!

(
(1− ρ)

m−1∑
i=0

(mρ)i

i !
+
(mρ)m

m!

)−1

. (4.1)

4.1.2 Doorlooptijd verdeling

Door gebruik te maken van 5W uit (4.1) en hierop te conditioneren kan de verdelingsfunctie
voor de wachttijd afgeleid worden. Wanneer een nieuw arriverende order k orders (k ≥ m
zodat W > 0) in het systeem aantreft moet deze order k−m+1 bewerkingen wachten voor-
dat de order zelf bewerkt kan worden. Aangezien orders FCFS verwerkt worden hebben
eventuele volgende aankomsten geen invloed op het aantal bewerkingen dat gewacht moet
worden. Van de k−m+1 orders worden er in het begin precies m bewerkt bij een machine.
Deze m orders hebben een resterende bewerkingstijd maar vanwege geheugenloosheid is
de resterende bewerkingstijd ook weer Exp(µ) verdeeld; de overige bedieningstijden zijn ook
Exp(µ) verdeeld. De hele tijd worden er m orders bewerkt en aangezien alle bewerkingstij-
den onafhankelijk zijn is de tijd tot een volgend vertrek dus verdeeld als het minimum van
m Exp(µ) verdelingen en dus is de tijd tot een volgend vertrek Exp(mµ) verdeeld. Laat Di

(i=1, . . . ,k−m+1) de tijd tussen het i−1e en ie vertrek zijn, dan zijn alle Di onafhankelijk
van elkaar en Exp(mµ) verdeeld. De som van k−m+1 exponentiële identieke verdelingen is
Erlang(k − m + 1) verdeeld (met verdelingsfunctie FErl(t)) en dus voor gegeven t > 0 geldt
dat

P(
k−m+1∑

i=1

Di > t) = 1− FErl(k−m+1;mµ)(t)

=

k−m∑
i=0

e−mµt (mµt)i

i !
. (4.2)
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Door (4.2) te gebruiken en te conditioneren op de toestand waarin het systeem zich bevindt
bij een nieuwe orderaankomst volgt dat

P(W > t) =
∞∑

k=m

P(
k−m+1∑

i=1

Di > t)pk

=

∞∑
k=m

k−m∑
i=0

e−mµt (mµt)i

i !
ρk−m pm

=

∞∑
i=0

∞∑
k=i

ρk pme−mµt (mµt)i

i !

=
pm

1− ρ
e−mµt

∞∑
i=0

(mµρt)i

i !

= 5We−mµ(1−ρ)t .

Hieruit volgt vervolgens dat voor de conditionele wachttijd voor t ≥ 0 geldt dat

P(W > t | W > 0) =
P(W > t)
P(W > 0)

= e−mµ(1−ρ)t .

De conditionele wachttijd is dus exponentieel verdeeld en hiermee is de verdeling van de
wachttijd uiteraard ook bekend: 0 met kans 1−5W, en Exp(mµ(1−ρ)) verdeeld met kans5W.
De bewerkingstijd B van een order bij een werkstation is ook weer exponentieel verdeeld en
onafhankelijk van de wachttijd, dus voor de doorlooptijd T geldt dat deze gelijk is aan W + B
met W uiteraard de wachttijd. Door te conditioneren op de bewerkingstijd en het een en
ander uit te werken kan de verdeling van de doorlooptijd worden bepaald:

P(T > t) = P(W + B > t)

=

∫
∞

x=0
P(W + x > t)µe−µx dx

=

∫
∞

x=0
P(W > t − x)µe−µx dx

=

∫ t

x=0
P(W > t − x)µe−µx dx +

∫
∞

t
µe−µx dx

=

∫ t

x=0
5We−mµ(1−ρ)(t−x)µe−µx dx + e−µt

= 5W

∫ t

x=0
µe−µx(1−m(1−ρ))−mµt (1−ρ)dx + e−µt

=
5W

1− m(1− ρ)

(
−e−µt

+ e−mµ(1−ρ)t)
+ e−µt

=
5W

1− m(1− ρ)
e−mµ(1−ρ)t

+

(
1−

5W

1− m(1− ρ)

)
e−µt . (4.3)
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4.1.3 Eerste twee momenten doorlooptijd

Met behulp van (4.3) kunnen de momenten van de doorlooptijd bepaald worden. In het
algemeen geldt, met fT(t) de kansdichtheid van T (t ≥ 0), namelijk dat

E(T ) =
∫
∞

t=0
t fT(t)dt

=

∫
∞

t=0

∫ t

s=0
fT(t)dsdt

=

∫
∞

s=0

∫
∞

t=s
fT(t)dtds

=

∫
∞

s=0
P(T > s)ds

E(T 2) =

∫
∞

t=0
t2 fT(t)dt

=

∫
∞

t=0

∫ t

s=0
2s fT(t)dsdt

=

∫
∞

s=0

∫
∞

t=s
2s fT(t)dtds

=

∫
∞

s=0
2s P(T > s)ds.

Het specifiek uitrekenen van E(T ) en E(T 2) en uiteindelijk ook Var(T ) is eenvoudig:

E(T ) =
∫
∞

t=0

5W

1− m(1− ρ)
e−mµ(1−ρ)t

+

(
1−

5W

1− m(1− ρ)

)
e−µt dt

=
5W

1− m(1− ρ)

∫
∞

t=0
e−mµ(1−ρ)t dt +

(
1−

5W

1− m(1− ρ)

)∫
∞

t=0
e−µt dt

=
5W

1− m(1− ρ)
1

mµ(1− ρ)
+

(
1−

5W

1− m(1− ρ)

)
1
µ

=
5W + m(1− ρ)

mµ(1− ρ)

= E(W + B) = E(W )+ E(B) =
5W

mµ(1− ρ)
+

1
µ

(4.4)

E(T 2) =

∫
∞

t=0

5W

1− m(1− ρ)
2te−mµ(1−ρ)t

+

(
1−

5W

1− m(1− ρ)

)
2te−µt dt

=
25W

1− m(1− ρ)

∫
∞

t=0
te−mµ(1−ρ)t dt +

(
2−

25W

1− m(1− ρ)

)∫
∞

t=0
te−µt dt

=
25W

1− m(1− ρ)
1

(mµ(1− ρ))2
+

(
2−

25W

1− m(1− ρ)

)
1
µ2

=
2
(
5W + m2(1− ρ)2 + m5W(1− ρ)

)
m2µ2(1− ρ)2

(4.5)

Var(T ) = E(T 2)− E(T )2

=
2
(
5W + m2(1− ρ)2 + m5W(1− ρ)

)
m2µ2(−1+ ρ)2

−

(
5W + m(1− ρ)

mµ(1− ρ)

)2

=
1
µ2

(
1+

5W(2−5W)

m2(1− ρ)2

)
= Var(W + B) = Var(W )+ Var(B) =

5W(2−5W)

m2µ2(1− ρ)2
+

1
µ2
. (4.6)

De resultaten (4.4), (4.5) en (4.6) zijn exact voor een M/M/m model, voor een ander type
wachtrij zijn deze resultaten doorgaans niet exact; dit komt onder andere doordat de expo-
nentiële verdeling de enige continue geheugenloze verdeling is en deze eigenschap veelvul-
dig is gebruikt. Dit betekent echter niet dat de resultaten niet bruikbaar zijn voor een GI/G/m
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model. Whitt [1, 2] geeft, gebaseerd op heavy-traffic limiet theorieën, benaderingen voor het
eerste en tweede moment van de doorlooptijd gebruik makende van het eerste en tweede
moment van zowel het aankomst- als bewerkingsproces:

EGI/G/m(T ) = EGI/G/m(B)+ EGI/G/m(W )

= µB +

(
c2

A + c2
B

2

)
EM/M/m(W ) (4.7)

VarGI/G/m(T ) = VarGI/G/m(B)+ VarGI/G/m(W )

= σ 2
B +

(
c2

A + c2
B

2

)2

VarM/M/m(W ). (4.8)

EM/M/m(W ) en VarM/M/m(W ) kunnen met (4.4) en (4.6) berekend worden. Whitt geeft ook aan
hoe goed de benaderingen zijn. Voor een M/G/m wachtrij zijn (4.7) en (4.8) zeer goede be-
naderingen; in een GI/G/m wachtrij zijn de benaderingen asymptotisch correct voor ρ → 1
en vaste m. Uit beperkte verdere studie volgt dat voor middelmatige ρ, rond de 0,6, en ofwel
c2

A ≥ 0,9 en c2
B ≥ 0,9 of c2

A ≤ 1,1 en c2
B ≤ 1,1 de benaderingen redelijk in de buurt komen

van de exacte waarde. Wanneer c2
A < 0,9 en c2

B > 1,1 (c2
A > 1,1 en c2

B < 0,9) is de exacte
waarde, in vergelijking met de benadering, kleiner (groter). In het algemeen zijn de bena-
deringen slecht wanneer er geen sprake is van heavy-traffic maar van low-traffic; dit hangt
echter niet alleen af van de bezettingsgraad maar ook van m. Zo is de verkeersintensiteit
zowel bij ρ ≤ 0,3 en m = 1 en ρ ≤ 0,6 en m = 20 te laag dus zijn de benaderingen slecht.

Wanneer er uitgaan wordt van een M/M/5 model met λ−1
= 25 en µ−1

= 110 geven (4.4)
en (4.6) dat E(T ) = 241,705 en σT = 207,474; de simulatie met eenzelfde invoer geeft
E(T )sim = 241,565± 0,499 en σTsim = 207,352± 0,754 (deze waarden zijn gebaseerd op 100
simulatieruns van 1.000.000 orders); de theoretische waarden vallen binnen het 95% be-
trouwbaarheidsinterval dus zal het FCFS deel van de simulatie zonder variabele machines
de correcte resultaten leveren.

4.2 Tandem wachtrij met enkele machines

Voor er, gebruik makende van (4.4) en (4.6), exacte resultaten gegeven kunnen worden voor
een tandemschakeling van n M/M/1 werkstations moet er eerst gekeken worden naar de
(on)afhankelijkheid van de doorlooptijden per werkstation in een tandem wachtrij met enkele
machines en de verdeling van het output proces bij een werkstation. Wanneer de doorloop-
tijden per werkstation onafhankelijk zijn en orders werkstation i (i = 1, . . . , n−1) verlaten
volgens een Poisson(λ) proces betekent dit dat het aankomstproces bij werkstation i +1 ook
een Poisson(λ) proces is en kunnen (4.4) en (4.6) gebruikt worden om exacte resultaten af te
leiden voor de totale doorlooptijd. In Boxma en Daduna [4] wordt een vereenvoudigd bewijs
gegeven voor de volgende stelling (het volledige bewijs is te vinden in Reich [6, 8]):

Stelling 4.2.1. Bij een tandem wachtrij van n M/M/1 werkstations (FCFS) in evenwicht zijn de
opeenvolgende doorlooptijden bij de werkstations onafhankelijk en Exp(µi − λ) (i=1, . . . , n)
verdeeld.
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Om bovenstaande stelling te bewijzen moet bewezen worden dat de opeenvolgende door-
looptijden onafhankelijk zijn en dat het aankomst proces bij werkstation i (i=1, . . . , n) een
Poisson proces is met intensiteit λ; beide zaken zullen bewezen worden in afzonderlijke lem-
ma’s. Bij het bewijs van de lemma’s zal gebruik gemaakt worden van de eigenschap dat een
geboorte-sterfte proces in evenwicht omkeerbaar2 is.

Lemma 4.2.2. Het vertrekproces bij een M/M/m wachtrij is een Poisson proces met rate λ
en op ieder tijdstip t0 is het aantal orders in het systeem onafhankelijk van het vertrekproces
voor t0.

Bewijs. Zij N (t) (t ∈ R) het aantal orders in het systeem, dan is N (t) een Markov pro-
ces. N (t) is een geboorte sterfte proces waarbij een orderaankomst overeenkomt met een
geboorte en het afronden van het bewerkingsproces van een order overeenkomt met een
sterfte. Aangenomen dat λ < µm (dus ρ < 1) is N (t) na verloop van tijd stationair en aan-
gezien een geboorte-sterfte proces omkeerbaar is in tijd moet N (t) dat ook zijn. Als N (t)
stationair en omkeerbaar is moet gelden dat het in tijd omgekeerde proces N (τ − t) en N (t)
stochastisch identiek zijn. Dus het aankomstproces van N (τ − t) is, net zoals het aankomst-
proces van N (t), een Poi(λ) proces. Het aankomstproces van N (τ − t) komt echter overeen
met het vertrekproces van N (t) en dus is het vertrekproces ook een Poisson proces met rate
λ. Dus geldt dat het vertrekproces bij een M/M/m wachtrij een Poi(λ) proces is.
Een vertrek uit het systeem in N (t) voor tijdstip t0 komt overeen met een orderaankomst na
t0 in N (τ − t). Logischerwijs is N (τ − t0) onafhankelijk van aankomsten na t0 aangezien het
aankomstproces een Poisson proces is en hieruit volgt dat N (t0) onafhankelijk is van een
vertrek voor t0.

Lemma 4.2.3. Bij een tandem wachtrij van n M/M/1 werkstations (FCFS) zijn de opeenvol-
gende doorlooptijden bij de werkstations onafhankelijk.

Bewijs. Laat Ni (t) het aantal orders bij werkstation i (i = 1, 2, . . . n) zijn dan volgt uit lem-
ma 4.2.2 dat, voor alle t0 ∈ R, N1(t0) onafhankelijk is van het vertrekproces voor t0. De
toestand van N2(t0) is op haar beurt ook weer onafhankelijk van het vertrekproces bij werk-
station 2 voor t0 en hangt dus alleen maar af van het aankomstproces bij werkstation 2.
Het aankomstproces bij werkstation 2 is echter gelijk aan het vertrekproces bij werkstati-
on 1 en dus is N1(t0) onafhankelijk van N2(t0). Met soortgelijke beargumentatie volgt dat
N j (t0) ( j = 1, . . . ,n − 1) op zijn beurt weer onafhankelijk is van (N j+1(t0), . . . ,Nn(t0)) en dus
zijn N1(t0), N2(t0), . . . ,Nn(t0) onderling onafhankelijk. Laat C een willekeurige order zijn met
doorlooptijd T1 bij werkstation 1, T2 bij werkstation 2 en zij t1 het tijdstip waarop order C
werkstation 1 verlaat. Laat n1 = N1(t1+) en n2 = N2(t1−) dan is n1 het aantal orders bij
werkstation 1 vlak na vertrek van order C en n2 het aantal orders bij werkstation 2 vlak voor
het vertrek van order C . Nu is T2 slechts afhankelijk van n2 en n2 is alleen maar afhankelijk
van het bewerkingsproces bij werkstation 2 en het vertrekproces bij werkstation 1 tot aan

2Een stochastisch proces N (t) is omkeerbaar in tijd wanneer (N (t1),N (t2), . . . ,N (tn)) dezelfde verdeling heeft
als (N (τ−t1),N (τ−t2), . . . ,N (τ−tn)) voor alle t1, t2, . . . , tn, τ ∈ T . Wanneer N (t) een omkeerbaar Markov proces
is met een aftelbare toestandsruimte (zeg 0, 1, . . .) dan zijn N (t) en het omgekeerde proces N (τ−t) stochastisch
identiek. Een noodzakelijke en voldoende eis voor omkeerbaarheid is: pi Pi, j (t) = p j P j,i (t) (i, j = 0,1, . . .).
Met pi en Pi j (t) de limiet- respectievelijk overgangskansen van N (t). Zie Kelly [9] voor meer eigenschappen van
omkeerbare stochastische processen.
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tijdstip t1. Dit vertrekproces is, volgens lemma 4.2.2, echter onafhankelijk van n1. Aange-
zien er maar 1 machine per werkstation staat kunnen orders elkaar niet inhalen en geldt
dus dat n1 gelijk is aan het aantal orders dat gedurende T1 tijdeenheden binnen is gekomen.
Het aankomstproces is een Poisson proces met intensiteit λ, het aantal aankomsten in een
periode t is dus Poi(λt) verdeeld en dus geldt dat

P(n1 = j | T1 = t, n2 = k) = e−λt (λt) j

j !
.

Zij verder

F(t,k) = P(T1 < t | n2 = k),

dan geldt dat

E(zn1 | n2 = k) =
∫
∞

0
eλt ze−λt d F(t,k) |z| ≤ 1.

Aangezien reeds bewezen is dat N1(t) en N2(t), en dus ook n1 en n2, onafhankelijk zijn zal
de linkerzijde van bovenstaande vergelijking onafhankelijk zijn van {n2 = k}. De rechterzijde
moet dus ook onafhankelijk van {n2 = k} zijn en dat impliceert dat F(t,k), en dus ook T1,
onafhankelijk is van {n2 = k}. Aangezien T2 slechts afhankelijk is van n2 betekent dit dat
T1 en T2 onafhankelijk zijn. Voor T3, . . . ,Tn kan op soortgelijke manier bewezen worden dat
deze onafhankelijk zijn en dus zijn alle (T1,T2, . . . ,Tn) onafhankelijk.

Met behulp van lemma 4.2.2 en 4.2.3 kan stelling 4.2.1 nu vrij eenvoudig bewezen worden:

Bewijs. Door m = 1 in te vullen in (4.1) en (4.3) volgt dat de doorlooptijd bij een M/M/1
wachtrij met Poi(λ) aankomsten en Exp(µ) bewerkingstijden is Exp(µ − λ) verdeeld is. Van
het eerste werkstation is bekend dat dit een M/M/1 wachtrij is, lemma 4.2.2 geeft vervol-
gens dat het aankomstproces bij werkstation 2 ook weer een Poisson proces is met rate λ.
Aangezien werkstation 1 en 2 onafhankelijk zijn (lemma 4.2.3) is werkstation 2 afzonderlijk
ook weer een M/M/1 wachtrij. Op eenzelfde manier volgt dat ieder afzonderlijk werkstation
een onafhankelijke M/M/1 wachtrij beschrijft met Poi(λ) aankomsten en Exp(µi ) (i = 1, . . . ,n)
bewerkingstijden.

Stelling 4.2.1 zorgt ervoor dat er exacte resultaten beschikbaar zijn voor een tandem wachtrij
van n werkstations met enkele machines. Vanwege de onafhankelijkheid van Ti (i=1, . . . , n)
geldt namelijk dat

E(T ) = E

(
n∑

i=1

Ti

)

=

n∑
i=1

E(Ti ) (4.9)

Var(T ) = Var

(
n∑

i=1

Ti

)

=

n∑
i=1

Var(Ti ). (4.10)
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Hierbij kunnen E(Ti ) en Var(Ti ) berekend worden met behulp van (4.4) en (4.6). Uit (4.9) en
(4.10) volgt voor een tandem wachtrij met λ−1

= 25 en µ1 = 20, µ2 = 20, µ3 = 23 dat E(T ) =
487,500 en σT = 320,400. Een simulatie met gelijke invoer geeft E(T )sim = 487,995 ± 1,447
en σTsim = 321,330±2,297 en wederom vallen de theoretische waarden uitstekend in het 95%
betrouwbaarheidsinterval.

4.3 Netwerk

Een van de voorwaarden voor onafhankelijke doorlooptijden is dat orders elkaar niet in kun-
nen halen. Zodra er een werkstation (die niet helemaal aan het begin of eind staat3) is
met meerdere parallelle machines geldt dit niet meer en zijn de doorlooptijden bij de op-
eenvolgende werkstations niet meer onafhankelijk. Ìn Kiessler et al. [5] wordt onder andere
aangetoond dat de opeenvolgende doorlooptijden niet onafhankelijk zijn. Toch blijkt de mate
van afhankelijkheid erg klein te zijn en volgt uit een simulatiestudie van Kiessler et al. [5] dat
de hypothese dat P(

∑n
i=1 Si ≤ t) = F1 ∗ . . .∗ Fn(t) door een Kolmogorov-Smirnov test bij een

significantie van 5% bijna nooit verworpen kan worden. Ook Burke [11] geeft verschillende
simulatieresultaten waaruit volgt dat afhankelijkheid van de doorlooptijden, gemeten door de
correlatie, klein is. Wanneer dus aangenomen wordt dat de opeenvolgende doorlooptijden
onafhankelijk zijn zal de fout in de berekening van bijvoorbeeld E(T ) en Var(T ) erg klein zijn.
Uitgaande van deze resultaten zal in een netwerk van M/M/m wachtrijen dus gelden dat

E(T ) = E

(
n∑

i=1

Ti

)

=

n∑
i=1

E(Ti ) (4.11)

Var(T ) = Var

(
n∑

i=1

Ti

)

≈

n∑
i=1

Var(Ti ). (4.12)

Met wederom E(Ti ) en Var(Ti ) als in (4.4) en (4.6). Aangezien voor (4.11) en (4.12) onte-
recht aangenomen is dat de opeenvolgende doorlooptijden onafhankelijk zijn zijn deze bena-
deringen niet meer exact. Voor een netwerk van GI/G/m wachtrijen gelden (4.11) en (4.12)
doorgaans niet, echter kan op soortgelijke manier als bij (4.7) en (4.8) wel een benadering
gegeven worden. Echter, de mate van afhankelijkheid van opeenvolgende doorlooptijden
kan in een netwerk met GI/G/m wachtrijen veel groter zijn dan in een netwerk met M/M/m
wachtrijen waardoor benaderingen gebaseerd op (4.11) en (4.12) zeer onnauwkeurig kun-
nen zijn.

Kijkende naar een netwerk met exponentieel verdeelde tussenaankomst- en bewerkings-
tijden met λ−1

= 25, 4 werkstations met µ−1
1 = 110, µ−1

2 = 20, µ−1
3 = 70, µ−1

4 = 90 en

3Burke [10] bewees dat stelling 4.2.1 ook geldt wanneer het eerste en/of laatste werkstation in het netwerk
meerdere parallel geplaatste machines bevat.
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m1 = 5,m2 = 1,m3 = 3,m4 = 4 geven toepassing van (4.11) en (4.12) dat E(W ) = 985,786
en σT = 484,796. Een simulatie van 1000 maal 1.000.000 orders en gelijke parameterinvoer
geeft E(T )sim = 986,059±0,882 en σTsim = 484,443±1,027 en ook hier vallen de theoretische
waarden goed in het 95% betrouwbaarheidsinterval.

4.4 Validatie overige methoden

De analytische resultaten gelden alleen maar wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van
variabele machines en de orders volgens een FCFS methode verwerkt worden. Zowel de
OJF en OJFp methode als de verschillende methoden om variabele machines in te delen bij
een werkstation moeten nog gevalideerd worden. Aangezien een analytische validatie niet
mogelijk is zal er een validatie via een trace gebruikt worden. Hierbij is er voor gekozen om
voor een klein aantal orders de stappen van de simulatie één voor één na te lopen en te
controleren. Uiteindelijk zullen een aantal bijzondere situaties nader gelicht worden om aan
te tonen dat de simulatie werkt zoals deze zou moeten werken. Omdat deze validatie diep
in gaat op het simulatieprogramma is dit gedeelte terug te vinden in bijlage A.
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5 Resultaten in een klein netwerk

5.1 Het warmup-interval

De analytische resultaten uit voorgaand hoofdstuk gelden alleen wanneer het systeem zich
in evenwichtstoestand bevindt. De eerste order die het systeem binnenkomt zal nergens
wachttijd oplopen en om de uiteindelijke resultaten niet te vervuilen met deze gegevens
wordt een warmup-interval gebruikt. In de simulatie moet dit warmup-interval visueel be-
paald worden door te kijken vanaf welke index de gemiddelde doorlooptijd per order van
dezelfde index niet meer stijgt. De index van een order is in dit geval gebaseerd op het
aantal voorafgaande aankomsten in het systeem; index 10 hoort dus bij de 10e order die
het systeem binnenkomt. De simulatie berekent standaard voor de eerste 5.000 orders de
gemiddelde doorlooptijd uit 100 simulatieruns en zet deze uit tegen de orderindex. Om de
grafiek gladder te maken wordt er gebruik gemaakt van een window ter grootte 51, dus
Twarmup(i) =

∑i+25
j=i−25 T

j
/51 met T

j
de gemiddelde doorlooptijd van 100 simulatieruns van de

orders met index j . Voor een netwerk gebaseerd op de volgende parameters: λ−1
= 24, 2

werkstations met µ−1
1 = 46, µ−1

2 = 23 en m1 = 2,m2 = 1, resulteert dit in een grafiek zoals in
grafiek 5.1 waaruit blijkt dat een warmup-interval van 3.500 orders ruim voldoende zou moe-
ten zijn voor dit netwerk. De lengte van het warmup-interval is natuurlijk sterk afhankelijk
van de bezettingsgraad van het systeem. Een hoge bezettingsgraad betekent dat E(T ) ook
hoog zal zijn en met behulp van Little’s law volgt hieruit dat in evenwichtstoestand het aantal
orders in het systeem ook groot zal zijn. Het zal in een netwerk met hoge bezettingsgraad
dus langer duren voordat al deze orders het systeem binnengekomen zijn en dus ook langer
duren voordat een evenwicht bereikt is en dus zal het warmup-interval ook langer zijn. Bij
iedere serie simulaties die uitgevoerd is is het warmup-interval opnieuw bepaald zodat de
resultaten zo betrouwbaar mogelijk zijn.

5.2 De strategieën

Aangezien er zowel strategieën zijn voor het plaatsen van een order in de wachtrij als voor
het indelen van de machines, welke elkaar mogelijkerwijs beïnvloeden, wordt er eerst geke-
ken naar een situatie met alleen maar vaste machines in een FCFS, OJF of OJFp omgeving.
Wanneer deze resultaten geanalyseerd zijn kan er gekeken worden naar de situatie met
alleen maar variabele machines waarbij de reeds eerder beschreven indeel strategieën (to-
tale achterstand, verwachte hoeveelheid werk, etc.) bekeken worden in zowel een FCFS als
een OJF en OJFp situatie. Situaties met zowel vaste als variabele machines worden op dit
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Grafiek 5.1: De gemiddelde doorlooptijd per orderindex

moment buiten beschouwing gehouden, hier zal in hoofdstuk 6 naar gekeken worden. Alle
resultaten zijn gebaseerd op 100 simulatieruns van 100.000 orders (exclusief warmup van
2.500 orders) tenzij anders vermeld staat. Daarnaast is de seed voor de randomgenerato-
ren gelijk wat er voor zorgt dat er in sommige gevallen geen verschillen optreden in onder
andere E(T ).

5.2.1 Vaste machines

In tabel 5.1 staan de resultaten voor een simulatie met alleen maar vaste machines gebruik
makende van de volgende parameters: λ−1

= 28, µ−1
1 = 46, µ−1

2 = 23 en een m1, m2 van
respectievelijk 2 en 1. Hierbij zijn m1 en m2 zo gekozen dat het netwerk zo klein mogelijk is
en orders elkaar toch in kunnen halen zodat het gebruik van OJF scheduling zin heeft.

Tabel 5.1: Resultaten simulatie zonder variabele machines in een klein netwerk

statistiek FCFS OJF OJFp

E(T ) 270,188± 0,430 270,188± 0,430 270,202± 0,401
σT 185,124± 0,554 183,557± 0,558 182,993± 0,495
qT,0,95 627,458± 1,407 624,108± 1,419 623,655± 1,317

19 Doorlooptijd variantie reductie in productielijnen



Technische Universiteit Eindhoven University of Technology

5.2.1.1 Verwachte doorlooptijd

Het eerste wat opvalt aan de resultaten voor E(T ) is dat deze bij FCFS en OJF exact het-
zelfde is. Toch is dit precies naar verwachting aangezien de w tijdeenheden wachttijd die de
ene order extra oploopt gecompenseerd wordt door de w wachttijdeenheden die een andere
order juist niet oploopt. De gemiddelde wachttijd van beide orders verandert hierdoor dus
niet.

E(T ) bij OJFp verschilt ook bijna niet met E(T ) van FCFS en OJF. Dat er nauwelijks verschil
zit tussen E(T ) bij OJFp en de andere methoden komt puur door het gekozen model: de
bewerkingstijden bij een machine zijn immers exponentieel verdeeld. Dus het laatste nog
resterende deel van de bewerkingstijd van een order bij werkstation i is, net zoals de be-
werkingstijd van een nieuw arriverende order, Exp(µi ) verdeeld. Dit betekent dat het voor
de orders in de wachtrij niet uitmaakt of er ingebroken wordt of niet; de tijd die de orders
moeten wachten voor een vrijgave van de machine is, indien er ingebroken wordt, exact het-
zelfde verdeeld als wanneer er niet ingebroken wordt. De order waarbij ingebroken wordt
wordt teruggeplaatst in de wachtrij maar de wachttijd die deze order nu extra oploopt wordt
gecompenseerd doordat de inbrekende order niet hoeft te wachten. Daarnaast is, vanwege
geheugenloosheid, de nieuwe bewerkingstijd van de order waarbij ingebroken is hetzelfde
verdeeld als de resterende staart van het oude onderbroken bewerkingsproces. Bij toepas-
sing van preëmptie (bij exponentiële bewerkingstijden) verandert E(T ) dus niet ten opzichte
van E(T ) bij OJF en FCFS.

5.2.1.2 Standaarddeviatie doorlooptijd

Uiteraard is σT bij FCFS en OJF wel verschillend. Bij OJF is σT lager dan bij FCFS aange-
zien er bij OJF voorrang gegeven wordt aan orders met een grote achterstand ten nadele
van orders met een voorsprong of kleine achterstand. Het verschil tussen beide standaard-
deviaties is niet heel erg groot, dit komt met name door de keuze van de parameters, zo is
de bezettingsgraad 0,82 en zijn er maar 2 werkstations. Bij het eerste werkstation komen
alleen maar nieuwe orders binnen en zit er dus helemaal geen verschil in wachtrijordening
tussen FCFS en OJF. Verschil tussen FCFS en OJF kan alleen maar bij het tweede werk-
station ontstaan en dit kan ook alleen in specifieke omstandigheden. Een order A en een
jongere order B moeten tegelijk bij werkstation 1 bewerkt worden, vervolgens moet order B
eerder klaar zijn dan order A zodat order B eerder bij werkstation 2 is. Vervolgens moet,
voordat order B in bewerking genomen wordt bij werkstation 2, ook order A klaar zijn met het
bewerkingsproces bij werkstation 1 zodat order A order B in een OJF situatie in kan halen
in de wachtrij bij werkstation 2. Met slechts 2 werkstations en een niet extreem hoge be-
zettingsgraad zal deze situatie minder vaak voorkomen dan wanneer er meer werkstations
(met meer paralelle machines) zouden zijn.

In het geval van OJFp is σT kleiner dan bij OJF aangezien er bij OJFp absolute voorrang
wordt verleend aan orders met grote achterstand ten nadele van orders met een kleine ach-
terstand. Het onderbreken van het bewerkingsproces heeft vanwege de geheugenloosheid
geen invloed op σT . Toch is het verschil in σT tussen OJFp en OJF erg klein. Bij de resultaten
uit tabel 5.1 heeft werkstation 2 een inbreekratio van 0,059. Dit betekent dat er eens in de 17
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aankomsten een inbraak plaatsvindt; er wordt dus niet vaak ingebroken maar het inbreken
is niet te verwaarlozen. Wanneer er gekeken wordt naar de uiteindelijke doorlooptijd van
de orders waarbij ingebroken is valt op dat ongeveer 25% van deze orders een doorlooptijd
groter dan E(T ) heeft en de overige 75% een doorlooptijd kleiner of gelijk aan E(T ). Van
de order die ingebroken hebben heeft 70% een doorlooptijd lager dan E(T ), het verlenen
van absolute voorrang aan deze orders compenseert de doorlooptijd dus eigen te veel. De
preëmptie werkt dus niet zoals gehoopt en uit deze percentages volgt dat de invloed van de
omgeving op het inbreken in deze simulatieserie te groot is. De achterstand van een order
is veel minder doorslaggevend dan deze zou moeten zijn. Het verder bestuderen van het
verschil tussen OJF en OJFp is echter beter geschikt voor een vervolgonderzoek.

5.2.1.3 95% kwantiel

Het 95% kwantiel wordt berekend om iets te kunnen zeggen over strategieën met gelijke
E(T ) en σT ; ook geeft het 95% kwantiel een indruk van de lengte van de staart van de
doorlooptijdverdeling. Echter bij de verschillende strategieën uit tabel 5.1 geeft het 95%
kwantiel niet meer informatie dan σT en geldt dat de verklaring voor de verschillen in σT ook
gebruikt kan worden om de verschillen in het 95% kwantiel bij de verschillende strategieën
te verklaren.

5.2.1.4 Hyperexponentiele en Erlang verdeelde bewerkingstijden

De verschillen tussen OJF en OJFp zijn niet heel groot en zelfs afwezig bij E(T ). Wanneer
een bewerkingsproces door preëmptie onderbroken wordt duurt het nieuwe bewerkingspro-
ces bij exponentiële bewerkingstijden naar verwachting net zo lang als het resterende deel
van het oude bewerkingsproces. Bij hyperexponentiële bewerkingstijden (c2

B > 1) is de ver-
wachte nieuwe bewerkingstijd doorgaans groter dan het verwachte resterende deel van het
oude bewerkingsproces. Bij hypoexponentiële bewerkingstijden (c2

B < 1) is de nieuwe bewer-
kingstijd naar verwachting kleiner dan het resterende deel van het oude bewerkingsproces.
Door dus gebruik te maken van hyperexponentiële bewerkingstijden (met c2

B = 1,5, zie tabel
5.2) zal het toepassen van preëmptie E(T ) verhogen waarbij de hyperexponentiële stochas-
ten worden getrokken met behulp van Morse’s two stage hyperexponentiële verdeling met
gemiddelde µ en standaarddeviatie µcB. Bij gebruik van Erlang verdeelde bewerkingstijden
(met c2

B = 0,5, zie tabel 5.3)zal preëmptie resulteren in een lagere E(T ). Ook σT zal bij
Erlang verdeelde bewerkingtijden lager en bij hyperexponentieel verdeelde bewerkingsijden
hoger zijn dan bij exponentiële bewerkingstijden. Wanneer formules (4.7) en (4.8) gebruikt
worden om E(T ) en σT te benaderen zijn deze verschillen ook weer terug te vinden aan-
gezien c2

A+c2
B

2 =
1+c2

B
2 groter is bij hyperexponentiële bewerkingstijden (c2

B > 1) dan bij Erlang
verdeelde bewerkingstijden (c2

B < 1).

5.2.2 Variabele machines

Er zijn 6 manieren geïmplementeerd om de variabele machines in te delen, de resultaten van
100 simulatieruns van 100.000 orders (in een netwerk met λ−1

= 28, µ−1
1 = 46, µ−1

2 = 23,
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Tabel 5.2: Resultaten simulatie bij hyperexponentiële bewerkingstijden

statistiek FCFS OJF OJFp

E(T ) 331,670± 0,646 331,670± 0,646 326,086± 0,649
σT 241,264± 0,853 239,651± 0,857 237,396± 0,842
qT,0,95 798,733± 2,343 795,196± 2,359 786,372± 2,207

Tabel 5.3: Resultaten simulatie bij Erlang verdeelde bewerkingstijden

statistiek FCFS OJF OJFp

E(T ) 205,432± 0,260 205,432± 0,260 209,736± 0,261
σT 130,916± 0,347 129,798± 0,350 130,471± 0,359
qT,0,95 459,070± 0,946 456,747± 0,959 462,210± 0,881

geen vaste machines en 3 variabele machines) van deze 6 strategieën in combinatie met
FCFS, OJF en OJFp zijn terug te vinden in tabel 5.4, 5.5 en 5.6.

5.2.2.1 Verwachte doorlooptijd

Bij alle strategieën, behalve individuele achterstand en totale achterstand, is E(T ) hetzelf-
de voor FCFS en OJF. Dit komt omdat er bij deze strategieën ofwel niet naar de wachtrij
gekeken wordt ofwel alleen maar gekeken wordt naar de grootte van de wachtrij. Bij de
individuele achterstand en totale achterstand strategieën wordt er wel gekeken naar een
specifieke eigenschap van de orders in de wachtrij en maakt het dus wel degelijk uit voor
de machine indeling of een oude order (met grote achterstand) of een jonge order (met
een kleinere achterstand) eerder het werkstation verlaat. Een verschillende machine inde-
ling zorgt voor verschillende E(T ) bij de twee eerder genoemde strategieën bij FCFS en OJF.

De kleinste E(T ) is terug te vinden bij het gebruik van voorkeur achteraan aangezien het
achteraan plaatsen van machines het aantal orders in het systeem naar verwachting zal mi-
nimaliseren door deze zo min mogelijk te laten wachten. Met Little’s law volgt vervolgens
dat E(T ) ook laag zal zijn en een ondergrens zal zijn voor de andere strategieën. Uit de
tabel met de orderbezetting volgt dat er gemiddeld maar 0,821 orders bij werkstation 2 staan
en ongeveer 4,102 bij werkstation 1 dus het algoritme haalt orders inderdaad snel uit het
systeem. Preëmptie zal weinig zin hebben aangezien een order nooit in de wachtrij staat bij
werkstation 2; een variabele machine verhuist immers altijd met een order mee van werk-
station 1 naar werkstation 2. De grootste E(T ) is, niet geheel onverwacht, terug te vinden
bij het algoritme dat de voorkeur geeft om machines vooraan te plaatsen. Bij dit algoritme
zullen er gemiddeld genomen veel orders in het systeem zitten en dus zal E(T ) groot zijn.
Ook hier geeft tabel met orderbezettingen in tabel 5.4 dat het algoritme doet wat ervan ver-
wacht wordt: gemiddeld staan er 2,263 orders bij werkstation 1 (inclusief de orders die op
dat moment bewerkt worden) en bij werkstation 2 staan er gemiddeld 6,185. Een ander al-
goritme dat in dit specifieke geval ook niet goed werkt is het algoritme dat rekening houdt
met de verwachte hoeveelheid werk. Dit algoritme zal, doordat de verwachte bewerkingstijd
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Tabel 5.4: Algemene resultaten simulatie bij gebruik van variabele machines in een klein
netwerk

E(T ) FCFS OJF OJFp

voorkeur achteraan 137,919± 0,510 137,919± 0,510 137,919± 0,510
individuele achterstand 146,150± 0,525 147,746± 0,529 147,714± 0,563
totale achterstand 159,759± 0,633 160,657± 0,636 160,580± 0,657
willekeurig 166,605± 0,727 166,605± 0,727 166,359± 0,781
lengte wachtrij 174,786± 0,774 174,786± 0,774 174,687± 0,777
verwachte hoeveelheid werk 196,132± 0,936 196,132± 0,936 196,054± 0,985
voorkeur vooraan 236,658± 1,440 236,658± 1,440 236,149± 1,487

ORDERBEZETTING werkstation 1 werkstation 2
FCFS OJF OJFp FCFS OJF OJFp

voorkeur achteraan 4,102 4,102 4,102 0,821 0,821 0,821
individuele achterstand 3,927 3,895 3,893 1,290 1,379 1,379
totale achterstand 3,677 3,659 3,656 2,026 2,076 2,076
willekeurig 3,551 3,551 3,547 2,397 2,397 2,392
lengte wachtrij 3,402 3,402 3,400 2,837 2,837 2,836
verwachte hoeveelheid werk 3,004 3,004 3,003 3,997 3,997 3,995
voorkeur vooraan 2,263 2,263 2,264 6,185 6,185 6,166

INBRAAKRATIO voork verw voork lengte totale indiv wille-
achter werk voor wachtrij achterst achterst keurig

werkstation 2 0,000 0,023 0,023 0,030 0,031 0,042 0,042

bij werkstation 1 (46 tijdeenheden) 2 maal zo groot is als bij werkstation 2 (23 tijdeenheden),
een voorkeur hebben voor het vooraan plaatsen van machines. Wanneer de keuze voor µ1

en µ2 omgewisseld zou zijn zou deze strategie beter presteren wat betreft de E(T ) aange-
zien in dat geval de strategie een voorkeur heeft voor het achteraan plaatsen van variabele
machines. De strategie die gebruik maakt van de lengte van de wachtrij is minder gevoelig
voor de verwachte bewerkingstijd per werkstation. Een algoritme dat niet beïnvloed wordt
door de parameters is het willekeurige algoritme en aangezien de verwachte hoeveelheid
werk en het lengte wachtrij algoritme slechter presteren dan het willekeurige algoritme kan
geconcludeerd worden dat deze twee algoritmen slecht presteren. De slechte prestaties zijn
ook afhankelijk van de keuze van de parameters en dus zijn de prestaties van de twee algo-
ritmen erg onbetrouwbaar en niet geschikt voor ieder netwerk.

De strategieën gebaseerd op de achterstand (individueel en totaal) presteren regelmatiger.
Vooral de strategie gebaseerd op de individuele achterstand presteert goed in vergelijking
met de ondergrens die bepaald wordt door het algoritme dat machines bij voorkeur achter-
aan plaatst. Dit komt onder andere doordat de achterstand van een order groter zal zijn
bij een werkstation dat achteraan in het netwerk staat. Dus zullen de beide strategieën een
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duidelijke voorkeur hebben voor het achteraan plaatsen van machines en eerder bleek al dat
dit gunstig is voor het minimaliseren van E(T ). Het totale achterstand algoritme wordt ook
nog beïnvloed door de lengte van de wachtrij; een lange wachtrij zal doorgaans een grotere
totale achterstand hebben dan een korte wachtrij. Dit algoritme presteert dus iets minder
goed dan het individuele achterstand algoritme.

5.2.2.2 Standaarddeviatie doorlooptijd

De standaarddeviatie is het kleinst bij de voorkeur achteraan strategie in combinatie met
FCFS, OJF of OJFp; alle drie de schedulingmethoden geven dezelfde σT . Dat σT hetzelfde
is komt doordat een orderaankomst bij werkstation 2 impliceert dat er een machine vrij is
bij werkstation 1 en deze vrije machine gaat daarna altijd naar werkstation 2. Er kan dus
nooit een wachtrij bij werkstation 2 ontstaan en dus kunnen orders elkaar daar niet inha-
len op basis van OJF scheduling. Logischerwijs wordt er bij OJFp ook nooit ingebroken bij
werkstation 2 en de inbreekratio is inderdaad gelijk aan 0,000. Er zit weinig verschil in σT

tussen het gebruik van de voorkeur achteraan en individuele achterstand strategie. Deze
laatste strategie lijkt erg goed te werken en waarschijnlijk komt dit doordat de strategie zich
niet richt op gegevens die afhankelijk zijn van meerdere orders maar zich alleen maar richt
op gegevens van specifieke orders en hierop inspeelt. Een order met een grote achterstand
zal op die manier dus veel invloed hebben en het zijn juist de orders met grote achterstand
die een grote doorlooptijd zullen hebben en dus zullen zorgen voor een grote σT . De grote
achterstand van de ene order kan bij deze strategie dus niet gecompenseerd worden door
de voorsprong van een andere order in dezelfde wachtrij. Daarnaast kan, door gebruik te
maken van het individuele achterstand algoritme in combinatie met OJF, een order met de
grootste achterstand heel snel bewerkt worden. Deze order hoeft namelijk maar te wachten
op de eerstvolgende vrijgave van een machine waarbij het niet uitmaakt bij welk werkstati-
on dit gebeurt. Het totale achterstand algoritme werkt minder goed wanneer het gaat om
het minimaliseren van σT . Net zoals bij het minimaliseren van E(T ) komt dit onder andere
doordat de totale achterstand bij een werkstation beïnvloed wordt door de plaats van het
werkstation in het netwerk en de lengte van de wachtrij bij een werkstation. Het algoritme
kan dus niet altijd snel reageren op bijzondere situaties.

Tabel 5.5: Standaarddeviatie bij gebruik van variabele machines in een klein netwerk
σT FCFS OJF OJFp

voorkeur achteraan 107,385± 0,829 107,385± 0,829 107,385± 0,829
individuele achterstand 109,354± 0,832 109,003± 0,839 108,819± 0,871
totale achterstand 127,400± 1,059 125,461± 1,069 125,308± 1,075
willekeurig 145,069± 1,204 143,251± 1,214 142,740± 1,315
lengte wachtrij 149,676± 1,324 147,027± 1,341 146,757± 1,307
verwachte hoeveelheid werk 176,817± 1,622 174,395± 1,639 174,298± 1,734
voorkeur vooraan 250,934± 2,917 249,336± 2,931 248,793± 3,092
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Ook bij σT zijn de prestaties van het willekeurige, verwachte hoeveelheid werk en lengte
wachtrij algoritme erg afhankelijk van het type netwerk. Het is dan ook erg lastig om aan de
hand van de verwachte hoeveelheid werk of de lengte van de wachtrij bij een werkstation te
zien of de doorlooptijd van een order heel erg af zal gaan wijken van E(T ), zeker wanneer de
verschillende werkstations niet identiek zijn. Daarnaast kan geen van deze strategieën ade-
quaat reageren op bijzondere situaties en wordt de machine indeling sterk beïnvloed door de
omgeving. Het is dan ook niet voor niets dat het willekeurige algoritme ongeveer hetzelfde,
of zelfs beter, presteert dan de algoritmen die gebaseerd zijn op de lengte van de wachtrij.
Het verschil tussen FCFS, OJF en OJFp is bij dit algoritmen ook niet groot. Bij gebruik van
de lengte van de wachtrij en de verwachte hoeveelheid werk algoritmen is σT bij OJFp zelfs
groter is dan bij OJF. De 95% betrouwbaarheidsintervallen overlappen echter wel heel erg
ruim dus kunnen hier weinig conclusies aan verbonden worden. Helemaal slecht presteert
het algoritme dat machines vooraan plaatst; wederom is dit niet heel erg vreemd aangezien
een order het systeem pas verlaat wanneer deze klaar is bij werkstation 2. Voordat een
machine aan de bewerking van een order bij werkstation 2 kan beginnen moet er een order
in de wachtrij staan bij werkstation 2 en vervolgens mag er ook nog geen enkele order in de
wachtrij staan bij werkstation 1. Doordat het zowel erg lang als kort kan duren voordat deze
situatie zich voordoet zal de spreiding in de doorlooptijd bij dit algoritme ook erg groot zijn.

5.2.2.3 95% kwantiel

Het 95% kwantiel geeft een kleine indicatie voor de grootte van de staart. In tabel 5.6 is
het 95% kwantiel niet van grote toegevoegde waarde aangezien het 95% kwantiel niet veel
meer informatie verschaft dan E(T ) en σT gecombineerd. Aangezien er geen significante
verschillen zitten tussen σT en het 95% kwantiel zullen deze resultaten verder niet besproken
worden.

Tabel 5.6: 95% kwantiel bij gebruik van variabele machines in een klein netwerk
qT,0,95 FCFS OJF OJFp

voorkeur achteraan 348,348± 1,900 348,348± 1,900 348,348± 1,900
individuele achterstand 358,632± 1,914 358,785± 1,957 357,988± 2,133
totale achterstand 408,691± 2,444 403,902± 2,478 403,111± 2,655
willekeurig 456,735± 2,887 451,714± 2,910 449,095± 3,137
lengte wachtrij 472,132± 3,022 464,674± 3,083 463,738± 3,160
verwachte hoeveelheid werk 548,954± 3,674 542,613± 3,763 542,206± 4,250
voorkeur vooraan 747,296± 6,309 743,666± 6,386 740,043± 6,691

5.3 Bijzonderheden

In het algemeen valt op dat de verschillen tussen de machine indeelalgoritmen redelijk groot
zijn, dit geldt zowel voor E(T ) als voor σT . De verschillen tussen de scheduling algoritmen
(FCFS, OJF en OJFp) zijn daarentegen niet aanwezig wanneer het gaat om E(T ) en, tegen
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verwachting in, klein bij σT . Vooral het toepassen van preëmptie heeft vooralsnog weinig
invloed op het verminderen van σT .

Een van de meest opvallende zaken is het grote verschil tussen alleen maar vaste en al-
leen maar variabele machines. Wanneer E(T ) geminimaliseerd moet worden behalen zelfs
de in het algemeen slecht en onregelmatig presterende algoritmen een beter resultaat dan
wanneer er alleen maar vaste machines gebruikt zouden worden. Door gebruik te maken
van variabele machines wordt er immers beter gebruik gemaakt van capaciteit: wanneer er
geen orders in de wachtrij bij werkstation 1 staan zal een vrije machine overgeplaatst worden
naar werkstation 2. Bij gebruik van variabele machines zullen de variabele machines dus
minder vaak niks doen dan bij alleen maar vaste machines en dit resulteert in een lagere
E(T ). Wat betreft σT en het 95% kwantiel presteert alleen het voorkeur vooraan algoritme
slechter dan wanneer er alleen maar vaste machines gebruikt zouden worden, alle ande-
re algoritmen presteren beter. De laagste σT (107,385) is terug te vinden bij het algoritme
dat variabele machines achteraan plaatst, het maakt dan verder niet meer uit of er gekozen
wordt voor FCFS, OJF of OJFp. De grootste σT (185,124) bij gebruik van alleen maar vaste
machines wordt logischerwijs verkregen door gebruik te maken van FCFS; het verschil tus-
sen beide is 77,739, een verschil van ruim 70%.

Wanneer in plaats van een µ−1
1 en µ−1

2 van 46 respectievelijk 23 gekozen was voor µ−1
1

en µ−1
2 gelijk aan 23 respectievelijk 46 zou deze ordening op drie posities na hetzelfde zijn,

zie tabel 5.7. Het omdraaien van de bewerkingstijdparameters zorgt er ook voor dat de ver-
wachte hoeveelheid werk en totale achterstand algoritme qua E(T ) nagenoeg hetzelfde zijn
en op het gebied van σT zijn het algoritme met de voorkeur voor het achteraan plaatsen van
machines en het algoritme dat kijkt naar de individuele achterstand ook ongeveer hetzelfde.

Tabel 5.7: Ordening van de indelingsalgoritmen bij gebruik van verschillende parameters

POSITIE µ−1
1 = 46, µ−1

2 = 23 µ−1
1 = 23, µ−1

2 = 46,

1 voorkeur achteraan voorkeur achteraan
2 individuele achterstand individuele achterstand
3 totale achterstand totale achterstand
4 willekeurig verwachte hoeveelheid werk
5 lengte wachtrij willekeurig
6 verwachte hoeveelheid werk lengte wachtrij
7 voorkeur vooraan voorkeur vooraan
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6 Resultaten in een groot netwerk

In voorgaand hoofdstuk is er gekeken naar de simulatieresultaten bij gebruik van alleen
maar variabele of alleen maar vaste machines. In dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar
de resultaten bij gebruik van zowel vaste als variabele machines. In het oorspronkelijke
probleem van het bedrijf bestaat de productielijn uit ongeveer 50 werkstations maar om de
simulatie niet al te zwaar te belasten is er voor gekozen met maximaal 20 werkstations te
werken. Uiteindelijk zullen de volgende instellingen variëren in alle mogelijke combinaties:

• scheduling algoritmen:
FCFS, OJF, OJFp

• machine indeling:
totale achterstand, verwachte hoeveelheid werk, individuele achterstand, voorkeur ach-
teraan

• bezettingsgraad ten opzichte van vaste machines:
0,7, 0,8, 0,9

• aantal werkstations:
10, 15, 20

• aantal vaste machines per werkstation:
2, 5, 10

• ratio variabele machines (in verhouding tot totaal aantal vaste machines), pflex:
0, 0,05, 0,10

Bij n werkstations en m machines per werkstation is het aantal variabele machines bij een
flexibiliteit van pflex gelijk aan dnmpflexe. Alle combinaties leveren in totaal 972 instellingen
voor parameters en dus een overvloed aan simulatieresultaten (elk gebaseerd op 100 si-
mulatieruns van 100.000 orders). Aangezien het volledige resultatenoverzicht geen toege-
voegde waarde heeft zullen niet alle resultaten in dit verslag gepubliceerd worden; de geïn-
teresseerden kunnen het resultatenoverzicht opvragen middels bijgeleverde CD-rom of via
http://www.student.tue.nl/R/e.g.m.v.rhee/Bachelorproject/, op deze pa-
gina zal ook de broncode van het JAVA-programma te vinden zijn. Allereerst zal er gekeken
worden naar de invloed van verschillende instellingen op E(T ) en σT , ook het verschill tussen
OJF en OJFp in een groot netwerk zal aan bod komen. Uiteindelijk zal ook gekeken worden
naar de gemiddelde resultaten van de verschillende simulaties zodat er meer bekend is over
algemene invloed van de verschillende strategieën.
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Grafiek 6.1: Gemiddelde doorlooptijd uitge-
zet tegen de bezettingsgraad
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Grafiek 6.2: Standaarddeviatie uitgezet te-
gen de bezettingsgraad

6.1 Invloed verschillende parameters

In grafiek 6.1 tot en met 6.6 zijn een aantal statistieken tegen elkaar uitgezet. Hierbij is
alleen grafiek 6.6 gebaseerd op alle simulatieresultaten; bij de overige grafieken wordt een
aantal parameters constant gehouden. De grijze lijn in iedere grafiek is gebaseerd op een
lineaire regressie van de statistieken. De regressie is niet bedoeld om de data te beschrijven
maar om een globaal beeld te krijgen van de invloed van de verschillende statistieken; er zal
verder geen aandacht besteed worden aan details omtrent deze regressie.

Uit de grafieken 6.1 en 6.2 volgt dat E(T ) en σT snel toenemen als de bezettingsgraad van
het systeem groter wordt, dit volgt overigens ook uit (4.11) en (4.12). Grafieken 6.1 en 6.2
zijn gebaseerd op alle simulatieruns met 10 werkstations en 2 vaste parallelle machines per
werkstation, alle andere instellingen variëren. Deze resultaten zijn bij elkaar in dezelfde gra-
fiek uitgezet tegen de bezettingsgraad welke berekend wordt door ervan uit te gaan dat de
variabele machines evenredig over de werkstations worden verdeeld. Het verschil in E(T )
tussen de 3 indeel- en 4 schedulingstrategiën is niet altijd even groot; de in totaal 12 verschil-
lende instellingen zijn vaak niet meer afzonderlijk te herkennen, zo bestaat het meetpunt bij
een bezettingsgraad van 0,9 en E(T ) van ongeveer 525 in feite uit 12 verschillende meet-
punten. Uit grafiek 6.3 volgt dat naarmate er meer variabele machines ingezet worden de
preëmptie een steeds kleinere rol gaat spelen. Grafiek 6.3 is gebaseerd op simulatieruns
met een bezettingsgraad (ten opzichte van de vaste machines) van 0,800, OJFp scheduling
en gebruik makende van het voorkeur achteraan algoritme. Meer flexibele machines zorgen
voor een kleinere bezettingsgraad en dus ook voor minder inbraken. Daarnaast kan, bij veel
flexibele machines, een flexibele machine eerder met een order meeverhuizen naar een vol-
gend werkstation zodat een inbraak minder vaak nodig is. In voorgaande hoofdstukken viel
op dat het verschil in σT tussen OJF en OJFp niet heel groot was (gemiddeld nog geen 0,5
tijdeenheden). Uit grafiek 6.4 (bezettingsgraad (ten opzichte van vaste machines) van 0,700,
OJFp scheduling en het individuele achterstand algoritme) volgt dat naarmate de inbreekra-
tio hoger wordt het verschil in σT tussen OJF en OJFp ook groter wordt. De inbreekratio is
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Grafiek 6.3: Inbreekratio uitgezet tegen het
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Grafiek 6.4: Verschil in standdev. (OJFp en
OJF) uitgezet tegen de inbreekratio
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Grafiek 6.5: Standaarddeviatie uitgezet te-
gen de gemiddelde doorlooptijd
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Grafiek 6.6: 95% kwantiel uitgezet tegen
de standaarddeviatie

op zijn beurt afhankelijk van onder andere de bezettingsgraad en het aantal parallelle ma-
chines per werkstation. Wanneer er slechts 1 machine bij een werkstation staat kan daar
op dat moment niet ingehaald worden terwijl bij veel parallelle machines, vanwege de ge-
heugenloosheid van de exponentiële bewerkingstijden, de kans op inhalen heel erg groot
wordt en wanneer er meer ingehaald wordt wordt er ook meer ingebroken. Dit wordt ook
ondersteund door de simulatieresultaten: de gemiddelde inbreekratio in een netwerk van 20
werkstations, 0 variabele machines en 2 vaste parallelle machines per werkstation is gelijk
aan 0,0675, waar deze in een netwerk met 5 of 10 parallelle machines per werkstation gelijk
is aan 0,1589 respectievelijk 0,1934. Het aantal parallelle machines heeft niet alleen invloed
op de inbreekratio maar ook op E(T ) en σT . In een netwerk met λ−1

= 5,555, 10 werkstations
en 2 parallelle machines per werkstation zijn de E(T ) en σT gelijk aan 524,004 respectievelijk
156,657. Wanneer de aankomstintensiteit 2,5 (5) maal zo groot gemaakt wordt (en ter com-
pensatie het aantal parallelle machines per werkstation 2,5 (5) maal zo groot wordt) resulteert
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dit in een E(T ) en σT van 251,262 respectievelijk 64,4243 (166,454 respectievelijk 38,200). De
bezettingsgraad in alledrie de gevallen is hetzelfde en toch zit er een groot verschil in E(T )
en σT . Er is ook gekeken naar de verhouding tussen E(T ), σT en het 95% kwantiel. Uit
de grafieken 6.5 (zelfde instellingen als bij grafieken 6.1 en 6.2) en 6.6 (gebaseerd op alle
simulatieruns) volgt dat wanneer E(T ) hoog is σT en het 95% kwantiel ook hoog zullen zijn.
Een daling in de spreiding van de doorlooptijd zal dus gepaard gaan met een daling van
E(T ).

6.2 Overige resultaten

De verschillende instellingen hebben allemaal een specifieke invloed maar het lijkt dat er
geen substantiële interactie is tussen de verschillende instellingen. Om een algemeen beeld
te krijgen van de prestaties van de scheduling en indeel algoritmen wordt er gekeken naar
de gemiddelde resultaten. De resultaten in de tabel zijn gebaseerd op het gemiddelde van
verschillende simulatieresultaten welke tot stand zijn gekomen door de bezettingsgraad ten
opzichte van de vaste machines, de ratio variabele machines en het aantal werkstations en
aantal vaste machines per werkstation te laten variëren. In totaal levert dit 3 · 3 · 3 · 3 = 81
verschillende simulatieresultaten om het gemiddelde op te baseren. Aangezien alle waar-
den gemiddelden zijn is tabel 6.1 niet bedoeld om kwantitatieve uitspraken te doen over de
prestaties maar meer om een globaal beeld te krijgen bij de prestaties van de verschillende
algoritmen.

Tabel 6.1: Gemiddelde simulatieresultaten

E(T ) FCFS OJF OJFp

totale achterstand 233,009 232,496 232,490
verwachte hoeveelheid werk 233,212 233,212 233,322
individuele achterstand 240,376 240,296 240,022
voorkeur achteraan 247,285 247,285 247,297

σT FCFS OJF OJFp

totale achterstand 55,931 52,299 50,923
verwachte hoeveelheid werk 57,201 53,027 51,578
individuele achterstand 58,574 55,324 54,164
voorkeur achteraan 62,149 59,361 58,067

qT,0,95 FCFS OJF OJFp

totale achterstand 331,940 324,639 322,813
verwachte hoeveelheid werk 334,640 326,507 324,697
individuele achterstand 344,537 338,869 336,980
voorkeur achteraan 358,073 352,949 350,982

Een groot verschil met de resultaten in een klein netwerk is de prestatie van het algoritme
dat variabele machines achteraan plaatst. In een groot netwerk met zowel vaste als varia-
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Tabel 6.2: Ordening voor de verschillende indeel strategieën

Ordening 1 2 3 4

totale achterstand 41 95 22 4
verwachte hoeveelheid werk 3 57 75 27
individuele achterstand 118 8 36 0
voorkeur achteraan 0 2 29 131

bele machines geeft dit algoritme geen ondergrens meer voor E(T ). De totale doorlooptijd
van een order is bij benadering gelijk aan

∑10
i=1 Ti met Ti de doorlooptijd bij werkstation i .

Door het voorkeur achteraan algoritme toe te passen wordt de doorlooptijd bij hooguit de
laatste drie werkstations laag gehouden terwijl de doorlooptijd bij de eerste werkstations niet
veranderd ten opzichte van het niet gebruik maken van flexibele machines. Uit grafiek 6.1 en
6.2 volgt dat E(T ) en σT harder dan lineair stijgen ten opzichte van een stijgende bezettings-
graad en dus zwakker dan lineair afnemen bij een afnemende bezettingsgraad. Voor E(T ) is
het dus beter om de bezettingsgraad bij bijvoorbeeld 10 identieke werkstations 0.01 te verla-
gen dan de bezettingsgraad bij één van de 10 werkstations met 0,10 te verlagen. Aangezien
de bezettingsgraad bij een machine daalt wanneer er een flexibele machine ingezet wordt
is het, voor een lage E(T ), in een gebalanceerd netwerk dus beter om flexibele machines
te sturen naar een werkstation met een hoge E(Ti ) (i = 1, . . . , n). Aangezien de werkstati-
ons identiek zijn moet voor een lage E(T ) een flexibele machine gestuurd worden naar het
werkstations met de meeste orders in de wachtrij en met name het verwachte hoeveelheid
werk en totale achterstand algoritme worden sterk beïnvloed door de lengte van de wachtrij;
het spreekt dan ook voor zich dat deze twee algoritmen een lage E(T ) leveren.

Voor het laag houden van σT werkt het totale achterstand algoritme gemiddeld genomen
het beste, op de voet gevolgd door het verwachte hoeveelheid werk algoritme. Het individu-
ele achterstand algoritme presteert niet veel slechter dan het verwachte hoeveelheid werk
algoritme. Dat het totale achterstand algoritme gemiddeld genomen de beste optie is wil niet
zeggen dat de keus voor dit algoritme altijd het beste is wanneer een lage σT gewenst is.
Dit volgt onder andere uit tabel 6.2 waarin voor ieder algoritme staat hoe vaak het algoritme
de beste keus is (ordening positie 1) en hoe vaak de slechtste keus (ordening positie 4);
bij 0 variabele machines presteren alle indeelalgoritmen uiteraard hetzelfde, deze gegevens
zijn dan ook niet meegenomen in tabel 6.2. Wat opvalt is dat het individuele achterstand
algoritme vaker de beste keus is dan het totale achterstand algoritme terwijl de laatste ge-
middeld genomen de laagste σT levert. Het individuele achterstand algoritme is echter weer
vaker de op 1 na slechtste keus dan het totale achterstand algoritme en welke van de twee
algoritmen nu echt het beste is is niet te zeggen. Bij de verschillende schedulingalgoritmen
is σT bij gebruik van OJF een stuk lager dan bij FCFS en toepassing van preëmptie verlaagt
σT zelfs nog meer. Wederom geldt dat het 95% kwantiel weinig informatie toevoegt.

Doorgaans is het verschil tussen OJF en OJFp in σT klein, het grootste verschil is gelijk aan
4,21 en meer gegevens van deze simulatierun zijn terug te vinden in tabel 6.3; het verschil
tussen OJF en FCFS bij dezelfde instellingen is gelijk aan 4,899 tijdeenheden. Ter verge-
lijking: het gemiddelde verschil tussen FCFS en OJF respectievelijk OJF en OJFp is gelijk
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aan 3,461 respectievelijk 1,320 tijdeenheden. In tabel 6.3 staan ook E(T ), σT en het 95%
kwantiel vermeld voor eenzelfde netwerk zonder de variabele machines, voor dit netwerk is
de aankomstintensiteit λ zo aangepast dat de bezettingsgraad in de netwerken hetzelfde is.
Het verschil tussen het wel danwel niet gebruik maken van variabele machines is, vooral bij
FCFS scheduling, erg groot. Ook in tabel 6.3 geldt dat het individuele achterstand algoritme
beter presteert wanneer het gaat om het laag houden van σT dan de overige 3 algoritmen
terwijl deze strategie gemiddeld genomen niet de beste keus is.

Tabel 6.3: Simulatieresultaten bij λ−1
= 2,222, 20 werkstations, 5 machines per werkstation

en 10 variabele machines

E(T ) FCFS OJF OJFp

totale achterstand 225,376± 0,421 224,179± 0,370 223,830± 0,544
verwachte hoeveelheid werk 225,861± 0,447 225,861± 0,447 225,633± 0,403
individuele achterstand 224,733± 0,459 222,647± 0,401 222,112± 0,384
voorkeur achteraan 230,725± 0,831 230,725± 0,831 230,418± 0,544
geen variabele machines 329,534± 0,621 329,534± 0,621 329,488± 0,617

σT FCFS OJF OJFp

totale achterstand 47,765± 0,242 44,374± 0,281 41,372± 0,278
verwachte hoeveelheid werk 50,222± 0,308 45,323± 0,300 41,113± 0,311
individuele achterstand 45,563± 0,430 40,776± 0,348 39,453± 0,293
voorkeur achteraan 52,360± 0,658 51,039± 0,678 48,885± 0,512
geen variabele machines 64,062± 0,355 52,213± 0,436 51,229± 0,426

qT,0,95 FCFS OJF OJFp

totale achterstand 308,743± 0,729 301,229± 0,725 296,559± 0,964
verwachte hoeveelheid werk 314,155± 0,851 302,919± 0,865 295,749± 0,783
individuele achterstand 303,871± 1,189 294,517± 0,815 292,433± 0,789
voorkeur achteraan 323,279± 2,037 320,614± 2,150 316,927± 1,436
geen variabele machines 441,092± 1,233 419,791± 1,476 418,581± 1,408
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7 Mogelijkheden tot vervolgonderzoek

De algoritmen gebaseerd op de totale of individuele achterstand presteren in het algemeen
goed wanneer σT laag gehouden moet worden maar de gebruikte definitie voor achterstand
is verre van niet optimaal. De huidige definitie houdt slechts rekening met de gemiddelde
bewerkingstijd bij een werkstation waardoor de achterstand achteraan in het netwerk door-
gaans groter zal zijn dan voorin het netwerk. De achterstand van een order met gemiddelde
wacht- en bewerkingstijden zou eigenlijk 0 moeten zijn terwijl dat bij de huidige definitie niet
het geval is. Een betere definitie van achterstand zou niet alleen rekening houden met de
verwachte bewerkingstijd bij een werkstation maar ook met de gemiddelde wachttijd. Op die
manier hebben orders achteraan in het netwerk niet standaard een grotere achterstand dan
een order voorin het netwerk. Wanneer de achterstand beter gedefinieerd is kan er mogelij-
kerwijs ook meer gezegd worden over het totale achterstand ten opzichte van het individuele
achterstand algoritme. Laatstgenoemde is vaak beter dan eerstgenoemde terwijl wanneer
er naar gemiddelde σT gekeken wordt het totale achterstand algoritme beter presteert dan
het individuele achterstand algoritme. Met de huidige resultaten kan niet gezegd worden
dat het ene algoritme echt beter is dan het andere. Ook het verwachte hoeveelheid werk
algoritme kan verbeterd worden door het rekening te laten houden met de hoeveelheid pa-
rallelle machines bij een werkstation door de verwachte hoeveelheid werk te delen door de
hoeveelheid parallelle machines. Dit heeft wel pas zin wanneer de werkstations niet meer
identiek zin en ook dat is iets waar in een vervolgonderzoek naar gekeken kan worden.

Wat ook niet aan bod is gekomen, maar waar het geschreven simulatieprogramma wel ge-
schikt voor is, is het gebruik van verschillende routes. Momenteel volgt iedere order de route
1, 2, . . . , n maar deze route is in principe vrij te kiezen; werkstations mogen zo vaak als ge-
wenst in de route opgenomen worden dus een werkstation kan zowel twee maal als geen
enkele keer bezocht worden. Zodra verschillende routes echter verschillende E(T ) en σT

leveren moeten er orderklassen toegevoegd worden zodat deze statistieken per orderklasse
berekend kunnen worden en het gebruik van OJF of OJFp niet voor problemen zorgt.

De verschillen tussen OJF en OJFp zijn niet al te groot en in een vervolgonderzoek zou
het zeker interessant zijn om de kleine verschillen tussen het wel en/of niet toepassen va
preëmptie nader toe te lichten en bovenal te verklaren. Wat in het huidige verslag ook opviel
was dat in een groot netwerk met zowel vaste als variabele machines het voorkeur achteraan
algoritme geen ondergrens meer biedt voor E(T ). In een vervolgonderzoek zou onderzocht
kunnen worden of dit aan de lengte van het netwerk ligt, aan het gebruik van zowel vaste als
flexibele machines of een combinatie van beide. In het huidige onderzoek is daar immers
geen verdere aandacht aan besteed.
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In een eventueel vervolgonderzoek zou er ook gekeken kunnen worden naar een andere
invulling voor flexibele capaciteit. Flexibele capaciteit zou ook gerealiseerd kunnen worden
middels inzet van extra operators waardoor een machine sneller kan produceren; met een
beperkt aantal aanpassingen kan het reeds gemaakte en gevalideerde programma voor dit
onderzoek gebruikt worden. Het gebruik maken van overwerk is ook een optie die niet ver-
der onderzocht is. Wat in het onderzoek ook niet aan bod is gekomen zijn de kosten van het
gebruik maken van flexibele capaciteit. Flexibele machines zullen in het algemeen duurder
zijn dan variabele machines en zullen altijd beschikbaar zijn. Extra operators hoeven niet
altijd beschikbaar te zijn en dus zijn er kosten verbonden aan het tijdelijk in gebruik nemen
van flexibele capaciteit. De keuze voor het wel danwel niet gebruik maken van flexibele pro-
ductiecapaciteit is zeer zeker relevant en daarmee uitermate geschikt voor nader onderzoek.
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8 Conclusie

Uit het simulatieonderzoek volgt dat het gebruik maken van flexibele capaciteit in de vorm
van variabele machines een grote invloed heeft op de doorlooptijd. In een netwerk met vari-
abele machines zal zowel E(T ) als σT lager zijn dan wanneer er geen gebruik gemaakt zou
worden van variabele machines; de exacte invloed van het gebruik van variabele machines
is erg afhankelijk van verschillende eigenschappen van het netwerk zoals lengte, hoeveel-
heid vaste machines en bezettingsgraad. De flexibele machines kunnen op verschillende
manieren ingedeeld worden en van de 7 bestudeerde strategieën lijken de strategieën ge-
baseerd op de individuele of totale achterstand het beste te werken om de spreiding in de
doorlooptijd zo klein mogelijk te houden; een van de positieve bijgevolgen is dat ook E(T ) bij
gebruik van deze strategie laag gehouden wordt. Ondanks dat het totale achterstand algo-
ritme gemiddeld genomen een lagere σT oplevert dan het individuele achterstand algoritme
presteert de laatste toch vaker beter dan het totale achterstand algoritme. Aangezien in
een klein netwerk het individuele achterstand algoritme beter presteerde dan het totale ach-
terstand algoritme heeft dit algoritme de voorkeur wanneer de spreiding in de doorlooptijd
verminderd moet worden. De spreiding in de doorlooptijd kan nog extra verminderd worden
door gebruik te maken van OJF scheduling, de vermindering in σT is echter wel minder groot
als bij het in gebruik nemen van variabele machines. Door over te gaan op OJFp scheduling
kan σT zelfs nog verder teruggebracht worden maar de spreiding in de doorlooptijd vermin-
dert hierdoor niet veel en het is dan ook de vraag of het toepassen van preëmptie de moeite
waard is. Zeker wanneer er een of andere straf zou staan op het inbreken in een werkproces
moet er goed nagedacht worden of er überhaupt wel preëmptie toegepast moet worden.

Terugkomende op de centrale onderzoeksvraag kan alleen maar geconcludeerd worden dat
het gebruik van flexibele capaciteit wel degelijk de spreiding in de doorlooptijd (gemeten met
σT ) in een productielijn kan verminderen. Hoe groot deze vermindering hangt heel erg af van
specifieke eigenschappen van de productielijn.

35 Doorlooptijd variantie reductie in productielijnen



Technische Universiteit Eindhoven University of Technology

A Validatie overige methoden

Om het simulatieprogramma te valideren is er voor 50 orders bijgehouden op welke tijdstip-
pen er een gebeurtenis plaatsvindt, de mogelijke gebeurtenissen zijn: aankomst bij werksta-
tion, starten met het bewerkingsproces, klaar met het bewerkingsproces en doorgaan naar
het volgende werkstation. Bij iedere gebeurtenis worden ook zaken als resterende bewer-
kingstijd (RBT), achterstand en positie in wachtrij opgeslagen en naderhand zijn al deze ge-
gevens in een tabel gezet zodat gecontroleerd kan worden of alles in orde is. Ook wordt per
order bijgehouden bij welke submachine deze bewerkt wordt, wanneer de submachine -1 is
betekent dit dat de order in de wachtrij staat. Een volledig overzicht van deze schema’s is te
vinden op http://www.student.tue.nl/R/e.g.m.v.rhee/Bachelorproject/ of
via bijgeleverde CD-rom, in deze bijlage zullen niet de volledige overzichten gepubliceerd
worden maar slechts een klein gedeelte hiervan. Het netwerk van de schedulingvalidatie
heeft de volgende eigenschappen: λ−1

= 25, E(B1) = 46, m1 = 2, m2 = 1, E(B2) = 23 en 0
variabele machines. Het netwerk waarin de indeel strategieën voor de variabele machines
gevalideerd worden bevat 0 vaste machines en 3 variabele machines. In de tijdschema’s
wordt een tijd vermeld met daarna een beschrijving van de situatie vlak voor dit tijdstip. Een
resterende bewerkingstijd van 0 betekent dus dat die order op dat tijdstip van werkstation zal
verhuizen en eventueel zelfs al met een nieuw bewerkingsproces bij het nieuwe werkstation
start.
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OJF

Bij OJF is het van belang dat de volgorde in de wachtrij in orde is. Daartoe krijgt iedere order
een index en voor alle orders bij hetzelfde werkstation moet gelden dat alle orders vóór deze
specifieke order een lagere index hebben ofwel al bewerkt worden bij een machine. Dit hoeft
echter niet bij iedere gebeurtenis gecontroleerd te worden, alleen bij binnenkomst van een
order moet deze op de correcte plaats in de wachtrij gezet worden en daarna zal de order
niet meer verplaatst hoeven te worden. Bij nieuwe aankomsten wordt een nieuwe order
ofwel voor ofwel achter de reeds geplaatste order geplaatst. In tabel A.1 is zichtbaar dat
order 2507 op tijdstip 64702,84 klaar is bij werkstation 1 en doorgestuurd zal worden naar
werkstation 2. Bij werkstation 2 wordt op dat moment order 2506 bewerkt en order 2508
staat in de wachtrij, dit betekent dat order 2507 voor order 2508 in de wachtrij geplaatst
moet worden en dat is precies wat op tijdstip 64708,35 gebeurt. Op tijdstip 64722,94 wordt
order 2507 vervolgens in bewerking genomen bij submachine 0 en staat order 2508 nog in
de wachtrij. Order 2507 is dus goed in de wachtrij geplaatst. In het volledige tijdschema
wordt gecontroleerd of de orders voor een specifieke order in de wachtrij allemaal of een
lagere orderindex hebben of al bewerkt worden; dit blijkt altijd het geval te zijn.

Tabel A.1: Tijdschema bij OJF scheduling

tijdstip werkstation submachine order achterstand RBT

64702,84 1 0 2507 41,801 0
1 1 2509 36,577 25,172
1 -1 2510 20,557 x
2 0 2506 63,53 5,506
2 -1 2508 -4,986 x

64708,35 1 1 2509 42,084 19,666
1 0 2510 26,064 257,38
2 0 2506 69,036 0
2 -1 2507 1,307 x
2 -1 2508 0,519 x

64722,94 1 1 2509 56,672 5,078
1 0 2510 40,652 242,792
2 0 2507 15,895 0
2 -1 2508 15,107 x
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OJFp

Aangezien OJF al gevalideerd is hoeft voor OJFp alleen het inbreekgedeelte gevalideerd te
worden. In tabel A.2 staat een tijdschema van vlak voor en vlak na een inbraak, gegevens
van order met een orderindex groter dan 2533 zijn weggelaten. Op tijdstip 65385,00 is order
2527 klaar bij werkstation 1 en zal doorgaan naar werkstation 2, daar wordt order 2529 op
dat moment bewerkt dus order 2527 moet in gaan breken. Op tijdstip 65385,91 is zichtbaar
dat order 2527 inderdaad ingebroken heeft en order 2529 opnieuw in de wachtrij is geplaatst.
Wanneer order 2527 op tijdstip 65433,70 klaar is bij werkstation 2 start order 2529 een nieuw
bewerkingsproces en is hiermee op tijdstip 65435,99 nog altijd mee bezig. Bij alle inbraken
in het volledige tijdschema is gecontroleerd of de inbraak plaatsvond bij de jongste order en
of de order waarbij ingebroken werd ook daadwerkelijk jonger is dan de inbrekende order.
Dit blijkt het geval te zijn en daarmee is het toepassen van preëmptie gevalideerd.

Tabel A.2: Tijdschema bij OJFp scheduling

tijdstip werkstation submachine order achterstand RBT

65385,00 1 0 2527 420 0,00
1 1 2531 253 72,16
1 -1 2532 251 x
1 -1 2533 207 x
2 0 2529 241 19,26
2 -1 2530 214 x

65385,91 1 1 2531 254 71,25
1 0 2532 252 29,29
1 -1 2533 208 x
2 0 2527 375 47,79
2 -1 2529 242 x
2 -1 2530 215 x

65433,70 1 1 2531 301 23,46
1 0 2533 255 33,00
2 0 2527 423 0,00
2 -1 2529 290 x
2 -1 2530 263 x
2 -1 2532 254 x

65435,99 1 1 2531 304 21,18
1 0 2533 258 30,72
2 0 2529 292 44,57
2 -1 2530 265 x
2 -1 2532 256 x
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Totale achterstand

Bij alle tijdschema’s voor het indelen van variabele machines wordt gecontroleerd of een
variabele machine toebedeeld wordt aan een werkstation waar vraag naar een flexibele
machine is, of er geen enkel werkstation met vraag naar een flexibele machine is (in dat
laatste geval worden de flexibele machines naar het eerste werkstation gestuurd); dit blijkt
altijd het geval te zijn en daarmee is het algemene deel van de validatie al in orde. Bij
het totale achterstand algoritme is het van belang dat een flexibele machine gestuurd wordt
naar het werkstation met de grootste totale achterstand. Wanneer een flexibele machine
toebedeeld wordt aan werkstation 2 moet of de totale achterstand bij werkstation 1 kleiner
zijn of er geen vraag zijn bij werkstation 1. Op tijdstip 64688,25 in tabel A.3 wordt een vrije
flexibele machine weggehaald bij werkstation 2 en toegevoegd aan werkstation 1, de totale
achterstand speelt hier geen rol aangezien bij geen van beide werkstation vraag is naar
een variabele machine. Op tijdstip 64675,74 wordt een flexibele machine bij werkstation 1
weggehaald en aan werkstation 2 toegevoegd terwijl de totale achterstand bij werkstation
1 groter is dan bij werkstation 2; bij werkstation 1 is echter geen vraag naar een variabele
machine en bij werkstation 2 is hier wel sprake van. Op tijdstip 64769,79 wordt de variabele
machine van werkstation 1 weggehaald en opnieuw toebedeeld aan werkstation 1 aangezien
de totale achterstand bij werkstation 1 (64,433) groter is dan bij werkstation 2 (−28,642);
bij beide werkstations is vraag naar een flexibele machine dus wordt de flexibele machine
terecht toebedeeld aan werkstation 1. Alle andere vermeldingen in het tijdschema zijn net
zoals een van de drie situaties van tabel A.3.

Tabel A.3: Tijdschema bij gebruik van het totale achterstand algoritme

tijdstip werkstation submachine order achterstand RBT

64688,25 1 0 2509 35,933 11,41
2 0 2508 5,953 67,81
2 weggehaald
1 toegevoegd

64675,74 1 0 2509 23,416 23,93
2 0 2507 -2,127 12,52
2 -1 2508 -6,563 x
1 weggehaald
2 toegevoegd

64769,79 1 0 2510 38,87 224,02
1 1 2511 18,8 42,14
1 -1 2513 6,762 x
2 -1 2512 -28,642 x
1 weggehaald
1 toegevoegd
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Verwachte hoeveelheid werk

Op tijdstip 64688,25 in tabel A.4 is er bij geen van de werkstations vraag, de flexibele machine
wordt daarom toegevoegd aan werkstation 1. Op tijdstip 64673,67 is er alleen maar vraag bij
werkstation 2 en dus wordt de flexibele machine toegevoegd aan werkstation 2 ondanks dat
de verwachte hoeveelheid werk bij werkstation 1 groter is. Wanneer bij beide werkstations
vraag is naar een variabele machine (tijdstip 64769,79) wordt de flexibele machine terecht
toegevoegd aan werkstation 1 waar de verwachte hoeveelheid werk (138) groter is dan bij
werkstation 2 (23); indien de verwachte hoeveelheid werk bij beide werkstations hetzelfde
zou zijn zou de flexibele machine ook naar werkstation 1 gestuurd zijn. In het volledige
tijdschema is gecontroleerd of het werkstation dat de flexibele machine naar zich toegestuurd
kreeg ook wel daadwerkelijk de grootste verwachte hoeveelheid werk had. Uiteraard was dit
niet altijd het geval maar in dat geval was er bij het andere werkstation geen vraag naar een
flexibele machine.

Tabel A.4: Tijdschema bij gebruik van het verwachte hoeveelheid werk algoritme

tijdstip werkstation submachine order achterstand RBT

64688,25 1 0 2509 35,933 11,412
2 0 2508 5,953 67,811
2 weggehaald
1 toegevoegd

64673,67 1 0 2508 37,365 2,07
1 1 2509 21,345 26
2 -1 2507 -4,198 x
1 weggehaald
2 toegevoegd

64769,79 1 0 2510 38,87 224,016
1 1 2511 18,8 42,143
1 -1 2513 6,762 x
2 -1 2512 -28,642 x
1 weggehaald
1 toegevoegd
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Lengte wachtrij

Bij het lengte wachtrij algoritme zijn dezelfde situaties te vinden als bij het verwachte hoe-
veelheid werk algoritme. De eerste vermelding in tabel A.5 hoort bij geen vraag, de tweede
bij vraag bij één werkstation en de derde bij vraag naar flexibele machines bij twee werksta-
tions.

Tabel A.5: Tijdschema bij gebruik van het lengte wachtrij algoritme

tijdstip werkstation submachine order achterstand RBT

64688,25 1 0 2509 36 11,41
2 0 2508 6 67,81
2 weggehaald
1 toegevoegd

64636,30 1 0 2506 5 12,72
1 1 2507 4 37,37
1 -1 2508 0 x
1 weggehaald
1 toegevoegd

64769,79 1 0 2510 39 224,02
1 1 2511 19 42,14
1 -1 2513 7 x
2 -1 2512 -29 x
1 weggehaald
1 toegevoegd
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Individuele achterstand

Wederom zijn de situaties bij het individuele achterstand algoritme hetzelfde als bij voorgaan-
de algoritmen: de eerste vermelding in tabel A.5 hoort bij geen vraag, de tweede bij vraag bij
één werkstation en de derde bij vraag naar flexibele machines bij twee werkstations. Bij indi-
viduele achterstand wordt ook alleen maar gekeken naar de order in de wachtrij. Aangezien
orders FCFS verwerkt worden kan het zo zijn dat niet de eerste order in de wachtrij de groot-
ste individuele achterstand bij een werkstation heeft, dit is het geval op tijdstip 64856,90.
De grootste individuele achterstand bij werkstation 1 is 54,437 maar dat is kleiner dan de
grootste individuele achterstand van een order in de wachtrij bij werkstation 2 (59,906) dus
wordt de vrije flexibele machine aan werkstation 2 toegevoegd. In het volledige tijdsche-
ma is telkens gecontroleerd of de grootste individuele achterstand van het werkstation waar
de flexibele machine naartoe gestuurd is ook wel echt het maximum is van de individuele
achterstand van alle andere aanwezige orders. Indien dit niet het geval was, was er ofwel
geen vraag bij beide werkstations of werd de order met de grootste individuele achterstand
al bewerkt bij een machine en telde dus niet mee.

Tabel A.6: Tijdschema bij gebruik van het individuele achterstand algoritme

tijdstip werkstation submachine order achterstand RBT

64688,25 1 0 2509 35,933 11,41
2 0 2508 5,953 67,81
2 weggehaald
1 toegevoegd

64675,74 1 0 2509 23,416 23,93
2 0 2507 -2,127 12,52
2 -1 2508 -6,563 x
1 weggehaald
2 toegevoegd

64856,90 1 0 2510 125,976 136,91
1 1 2514 66,766 81,39
1 -1 2515 54,437 x
1 -1 2516 51,94 x
1 -1 2517 49,91 x
1 -1 2518 28,117 x
1 -1 2519 27,069 x
2 -1 2512 58,463 x
2 -1 2511 59,906 x
2 -1 2513 47,868 x
1 weggehaald
2 toegevoegd
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Voorkeur vooraan

Bij de voorkeur vooraan strategie kunnen flexibele machines alleen maar naar werkstation
2 worden gestuurd wanneer er en vraag naar is bij werkstation 2 en er juist geen vraag is
bij werkstation 1 (zie tijdstip 64649,02). In het volledige tijdschema is gecontroleerd of in alle
gevallen dat werkstation 2 een flexibele machine ontving er daadwerkelijk geen vraag was
bij werkstation 1 en wel vraag bij werkstation 2.

Tabel A.7: Tijdschema bij gebruik van het voorkeur vooraan algoritme

tijdstip werkstation submachine order achterstand RBT

64649,02 1 0 2507 17 24,65
1 1 2508 13 26,72
2 -1 2506 -28 x
1 weggehaald
2 toegevoegd

Voorkeur achteraan

Bij de voorkeur achteraan geldt juist dat een variabele machine naar werkstation 1 gestuurd
mag worden wanneer er geen vraag naar is bij werkstation 2. Of er nu wel of geen vraag naar
een flexibele machine bij werkstation 1 is maakt dan niet meer uit. Wanneer er immers vraag
is (tijdstip 64636,30) is het het enige werkstation met vraag naar een variabele machine en
wanneer er geen vraag naar is (tijdstip 64688,25) dan is er nergens vraag naar een variabele
machine dus zal de variabele machine naar het eerste werkstation gestuurd worden. In
alle andere gevallen zal de flexibele machine naar werkstation 2 gestuurd worden en in het
volledige tijdschema is dit dan ook het geval.

Tabel A.8: Tijdschema bij gebruik van het voorkeur achteraan algoritme

tijdstip werkstation submachine order achterstand RBT

64636,30 1 0 2506 5 12,72
1 1 2507 4 37,37
1 -1 2508 0 x
1 weggehaald
1 toegevoegd

64688,25 1 0 2509 36 11,41
2 0 2508 6 67,81
2 weggehaald
1 toegevoegd
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Algemeen

Aangezien uit voorgaande validaties volgt dat flexibele machines zonder problemen inge-
deeld kunnen worden wordt het willekeurig indelen van flexibele machines niet gevalideerd;
er zit weinig strategie achter dit algoritme om te controleren. Aangezien alle aspecten van
het simulatieprogramma behandeld zijn en de resultaten overeenkomen met de verwachting
is het simulatieprogramma bij deze gevalideerd.
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