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Monteurstoewijzingprobleem

R.F. Bakker
(0534198)

25 augustus 2006

Samenvatting

Een groep monteurs moet machines repareren op verschillende bedrijven door het hele
land. In dit verslag zal getracht worden om een antwoord te vinden op de vraag hoeveel
monteurs er minimaal nodig zijn en hoe ze moeten worden ingezet, zodat de wachttijd van de
kapotte machines zo laag mogelijk is. Allereerst wordt er gekeken naar het simpele geval dat er
twee bedrijven zijn, één monteur en een symmetrische reistijd. Hierbij worden alle verdelingen
die voorkomen exponentieel gekozen. Dit simpele model kan verder worden uigebreid door te
kiezen voor algemene bedieningstijden. Hierbij kan nog steeds de variantie van de wachttijd
worden bepaald. Dit model is ook uit te breiden naar meerdere bedrijven, maar nog wel steeds
met één monteur.
Twee nieuwe bedieningsstrategieën (exhaustive- en gated-policy) zorgen voor betere prestaties
dan de standaard gekozen FIFO-strategie en een extra monteur inzetten zorgt natuurlijk ook
voor betere prestaties. Punt hierbij is alleen dat dit meer kost en dat er vele manieren zijn
van monteurs toewijzen. Er is dan ook nog veel verder onderzoek mogelijk wat betreft dit
probleem.

1 Inleiding

Een n aantal bedrijven door heel Nederland maakt gebruik van een bepaalde machine (bijvoor-
beeld een kopieermachine), deze machines gaan om de zoveel tijd kapot. Nu is er met de leve-
rancier afgesproken dat zo snel mogelijk een monteur langskomt om deze machine te repareren.
In het algemene geval heeft de leverancier k monteurs en zij kunnen (maar hoeft niet altijd)
opereren vanuit een bepaalde post om daar ook weer terug te keren als er geen reparatie meer is.
Natuurlijk moeten de monteurs ook reizen naar de bedrijven, dus er zal ook een reistijd in het
model moeten worden meegenomen.
In het algemeen kan dit worden weergeven met behulp van figuur 1. Hier is met stippellijnen
weergeven dat een monteur terug kan naar zijn post, maar dat hoeft niet altijd, want hij kan ook
bij het bedrijf blijven dat hij voor het laatst heeft geholpen. Als er dan een melding binnenkomt
kan hij van het ene bedrijf naar het bedrijf dat de melding gaf. De dichte lijnen geven deze
verbinding weer. Elk bedrijf heeft m machines staan die een bepaalde levensduur hebben. Elke
monteur heeft ook zijn eigen bedieningstijd, want de ene monteur is nu eenmaal sneller dan de
ander. De reistijd tussen de verschillende locaties kan symmetrisch zijn, maar dit hoeft niet altijd
het geval te zijn. Ook deze reistijd heeft een bepaalde verdeling.

Er dient dus rekening te worden gehouden met een groot aantal variabelen; het aantal bedrijven,
het aantal monteurs, het aantal machines per bedrijf, de verdelingen van de reistijd, bedienings-
tijd en de leeftijd van een machine en ook of de monteurs terug gaan naar de centrale post of
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Figuur 1: Het algemene model

niet. In dit verslag zal worden getracht een antwoord te vinden op hoe de verschillende systemen
presteren, aan de hand van vier verschillende prestatiematen (gemiddelde doorlooptijd, gemid-
delde wachttijd, gemiddeld aantal defecte machines en gemiddeld aantal defecte machines die nog
niet bediend worden). Vooral zal er een antwoord worden gezocht naar de vraag hoeveel mon-
teurs minimaal moeten worden ingezet en vooral hoe ze moeten worden ingezet. Dit blijkt nog
een hele opgave, omdat het een heel breed probleem is. Wel kunnen de prestatiematen worden
doorberekend in het geval dat er 1 monteur is en twee bedrijven. Voor de uitbreiding met een
extra monteur zijn er drie toewijzingen met elkaar vergeleken, maar hier is nog ruimte voor verder
onderzoek.
In het eerste hoofdstuk zal een eenvoudig model worden bekeken met 1 monteur en 2 bedrijven en
symmetrische reistijden, al deze stochastische variabelen zijn exponentieel verdeeld gekozen. Dit
zal worden opgelost met behulp van de matrix-geometrische methode en er zullen twee specifieke
voorbeelden worden uitgewerkt. Ook wordt het geval bekeken dat de reistijden niet symmetrisch
worden gekozen. In hoofdstuk 3 zal het eenvoudige model worden aangepast door te kiezen voor
algemeen verdeelde bedieningstijden gevolgd door een uitbreiding op het eenvoudige model door
het aantal bedrijven algemeen te houden. Na dit hoofdstuk dat een korte schets zal geven voor
de aanpak van dit algemene probleem, volgt een hoofdstuk dat aandacht zal besteden aan twee
andere bedieningsstrategieën dan de standaard gebruikte FIFO-manier. Deze twee strategieën
zijn realistischer toe te passen dan de vorige manier en zorgen ook voor betere prestaties. Na
de analyse van deze twee nieuwe strategieën zal er een hoofdstuk worden besteed aan het geval
dat er twee monteurs worden ingezet en er twee bedrijven zijn. Dit geval is al stukken uitgebrei-
der ten opzichte van de vorige gevallen en dus zal ook niet het complete probleem geanalyseerd
kunnen worden. Het laatste hoofdstuk zal een conclusie aangaande dit onderzoek bevatten en de
verschillende mogelijkheden tot verder onderzoek zullen worden besproken.

2 Eenvoudig model met 1 monteur en 2 bedrijven

Als eerste zal er gekeken worden naar een eenvoudig model. Hierbij wordt het volgende aange-
nomen:
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1. Er is een monteur die een exponentiële bedieningstijd heeft met intensiteit µ

2. Er zijn twee bedrijven

3. Elk bedrijf heeft machines die samen exponentieel een fout genereren met intensiteit λi

4. De reistijd van bedrijf 1 naar bedrijf 2 (en vice versa) kost een exponentiële tijd met inten-
siteit θ

5. Er zal geen centrale post zijn om terug te keren

6. De monteur repareert de machines in volgorde van aankomst.

Dit specifieke probleem staat weergegeven in figuur 2. Waar men gëınteresseerd in is, zijn de
gemiddelde wachttijd van een machine, de gemiddelde rijlengte, het gemiddeld aantal machines
in het gehele systeem en natuurlijk ook de doorlooptijd van een machine. Dit zijn de verschillende
performance maten die wat zeggen over de prestaties van dit systeem. Deze vier prestatie maten
zullen voor dit eenvoudige model worden bepaald.

Om dit te analyseren als een Markov-proces, zullen eerst de verschillende toestanden moeten
worden bepaald. Het proces valt te beschrijven met als toestanden (n, i), hierbij geldt; n is het
aantal machines dat kapot is en i is een variabele die aangeeft waar de monteur is. Hierbij geldt:

i=1: de monteur is op bedrijf 1

i=2: hij is onderweg naar bedrijf 2

i=3: de monteur is op bedrijf 2

i=4: hij is onderweg naar bedrijf 1

Figuur 2: Het eenvoudige model

De overgangs-intensiteiten van de verschillende toestanden naar elkaar kunnen nu worden be-
paald. Dit leidt tot het stroomdiagram dat te zien is in figuur 3. Dit systeem is stabiel als
voldaan is aan ρ = λ1( 1

µ + λ2
λ1+λ2

1
θ ) + λ2( 1

µ + λ1
λ1+λ2

1
θ ) < 1. In het vervolg wordt aangenomen dat

aan deze conditie is voldaan. Laat nu p(n, i) de evenwichtskans zijn van toestand (n, i), n ≥ 0,
i = 1, 2, 3, 4. Met behulp van bovenstaand diagram worden de evenwichtsvergelijkingen gevonden,
met behulp van de stroom uit een toestand en de stroom die een toestand in komt,

p(0, 1)(λ1 + λ2) = p(1, 1)µ
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Figuur 3: Het flowdiagram bij figuur (2)

p(0, 3)(λ1 + λ2) = p(1, 3)µ
p(0, 2) = p(0, 4) = 0

p(1, 1)(λ1 + λ2 + µ) = p(0, 1)(λ1) + p(2, 1)(
λ1

λ1 + λ2
µ) + p(1, 4)(θ)

p(1, 2)(λ1 + λ2 + θ) = p(0, 1)(λ2) + p(2, 1)(
λ2

λ1 + λ2
µ)

p(1, 3)(λ1 + λ2 + µ) = p(0, 3)(λ2) + p(2, 3)(
λ2

λ1 + λ2
µ) + p(1, 2)(θ)

p(1, 4)(λ1 + λ2 + θ) = p(0, 3)(λ1) + p(2, 3)(
λ1

λ1 + λ2
µ)

p(k, 1)(µ + λ1 + λ2) = p(k − 1, 1)(λ1 + λ2) + p(k, 4)(θ) + p(k + 1, 1)(
λ1

λ1 + λ2
µ), k = 2, 3, . . .

p(k, 2)(θ + λ1 + λ2) = p(k − 1, 2)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 1)(
λ2

λ1 + λ2
µ), k = 2, 3, . . .

p(k, 3)(µ + λ1 + λ2) = p(k − 1, 3)(λ1 + λ2) + p(k, 2)(θ) + p(k + 1, 3)(
λ2

λ1 + λ2
µ), k = 2, 3, . . .

p(k, 4)(θ + λ1 + λ2) = p(k − 1, 4)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 3)(
λ1

λ1 + λ2
µ), k = 2, 3, . . .

2.1 Matrix-geometrische methode

De matrix-geometrische methode is een methode om de evenwichtskansen te bepalen, ondermeer
in [3] en [4] wordt deze methode besproken. In deze sectie zal de methode worden doorgenomen
aan de hand van het bovenstaande model en dus ook de gegeven evenwichtsvergelijkingen.
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De laatste vier vergelijkingen lijken sterk op de standaard vergelijkingen van een M/M/1-systeem,
met behulp van matrixnotatie komt dit beter tot uiting:

pk−1A0 + pkA1 + pk+1A2 = 0, k ≥ 2, (1)

hierbij is pk = (p(k, 1), p(k, 2), p(k, 3), p(k, 4)) en

A0 =


(λ1 + λ2) 0 0 0

0 (λ1 + λ2) 0 0
0 0 (λ1 + λ2) 0
0 0 0 (λ1 + λ2)



A1 =


−(µ + λ1 + λ2) 0 0 0

0 −(θ + λ1 + λ2) θ 0
0 0 −(µ + λ1 + λ2) 0
θ 0 0 −(θ + λ1 + λ2)



A2 =


( λ1

λ1+λ2
µ) ( λ2

λ1+λ2
µ) 0 0

0 0 0 0
0 0 ( λ2

λ1+λ2
µ) ( λ1

λ1+λ2
µ)

0 0 0 0


Uit de matrix-geometrische theorie is bekend dat nu alle pk’s berekend kunnen worden met de
matrix-geometrische vergelijking:

pk = p1Rk−1, k ≥ 1, (2)

waar de matrix R de kleinste niet-negatieve oplossing is van de vergelijking

A0 + RA1 + R2A2 = 0. (3)

De evenwichtsvergelijkingen voor de vectoren p0 en p1 zijn gegeven door

p0B00 + p1B10 = 0,

p0B01 + p1A1 + p1RA2 = 0,

hierbij zijn

B00 =


−(λ1 + λ2) 0 0 0

0 1 0 0
0 0 −(λ1 + λ2) 0
0 0 0 1
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B10 =


µ 0 0 0
0 0 0 0
0 0 µ 0
0 0 0 0



B01 =


λ1 λ2 0 0
0 0 0 0
0 0 λ2 λ1

0 0 0 0


Om p0 en p1 uniek te bepalen is er de normalisatie vergelijking nodig,

1 =
∞∑

k=0

pke = p0e + p1(I + R + . . .)e = p0e + p1(I−R)−1e (4)

waarin I de identiteitsmatrix is en e de kolomvector van enen.

Om de matrix R te berekenen wordt vergelijking (3) omgeschreven tot de vorm

R = −(A0 + R2A2)A1
−1.

Nu kan de matrix gevonden worden met behulp van een numerieke benadering, namelijk

Rk+1 = −(A0 + R2
kA2)A1

−1, k = 0, 1, 2, . . . (5)

beginnend met R0 = 0. Het is aan te tonen dat dit monotoon (stijgend) convergeert naar de
matrix R.

Door middel van een numerieke berekening in Mathematica kan de matrix R worden berekend
voor verschillende waardes voor de vier variabelen, het kan dus niet algebräısch worden opgelost.
Met behulp van deze matrix kunnen nu de verschillende performance maten worden uitgerekend
die eerder zijn genoemd. Het gemiddelde aantal defecte machines in het systeem wordt gegeven
door

E[L] =
∞∑

k=1

kpke =
∞∑

k=1

kp1Rk−1e = p1(I−R)−2 (6)

Met behulp van de formule van Little kan nu ook de gemiddelde doorlooptijd van het systeem
worden bepaald:

E[S] =
E[L]

λ1 + λ2

Met behulp van deze twee performance maten kunnen de andere twee prestatie maten worden
bepaald met behulp van de vergelijking voor de gemiddelde wachttijd

E[W ] = E[S]− 1
µ
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en de vergelijking voor de gemiddelde rijlengte (kapotte machines die nog niet in bediening zijn)

E[Lq] = (λ1 + λ2)E[W ]

Omdat al deze maten niet algebräısch op te lossen zijn, zullen er twee voorbeelden worden uitge-
werkt, waarbij de tijdseenheid (ter illustratie) in dagen wordt gekozen:

Voorbeeld 1: µ = 2, λ1 = 1
3 , λ2 = 1

5 en θ = 8:
Dat betekent dat op bedrijf 1 gemiddeld om de 3 dagen een machine kapot gaat en op bedrijf 2
om de 5 dagen. De monteur doet er gemiddeld een halve dag over om een machine te repareren
en de reistijd tussen de twee bedrijven is gemiddeld 3 uur. Dit zou een heel realistisch beeld
kunnen zijn van de werkelijkheid. Deze waardes invullen in de matrices levert via de numerieke
berekening het volgende voor de matrix R,

R =


0.24620 0.00544 0.02046 0.00161
0.04280 0.06456 0.22386 0.00988
0.03466 0.00163 0.23200 0.00807
0.24140 0.00669 0.02526 0.06454


Hieruit volgt met behulp van de vergelijkingen voor p0 en p1 en vergelijking (4), het volgende
voor deze twee vectoren:

p0 = (0.441, 0, 0.261, 0)

en
p1 = (0.118, 0.013, 0.069, 0.013).

De andere pk’s zijn te bepalen met vergelijking (2).
Het gemiddeld aantal machines in dit systeem is nu ongeveer 0.41. In dit voorbeeld is het systeem
ook niet zwaar belast. De bezettingsgraad is namelijk de fractie van de tijd dat de monteur werkt
of onderweg is, dus hieruit volgt

ρ = 1− p(0, 0)− p(0, 3) = λ1(
1
µ

+
λ2

λ1 + λ2

1
θ
) + λ2(

1
µ

+
λ1

λ1 + λ2

1
θ
) ≈ 0.30.

Het systeem kan de aanvoer van defecte machines dus met gemak aan. In het volgende voorbeeld
zal de bezettingsgraad meer richting 1 worden gekozen.
Nu kan met behulp van de formule van Little de gemiddelde doorlooptijd van een machine worden
bepaald. Deze is in dit voorbeeld E[S] ≈ 0.77, dus dat betekent dat een machine iets minder dan
19 uur moet wachten totdat deze weer gerepareerd is.
De gemiddelde wachttijd is in dit specifieke geval E[W ] ≈ 0.276 dagen, dus dat betekent dat de
gemiddelde rijlengte E[Lq] = (λ1 + λ2)E[W ] = 5E[W ] ≈ 0.15.

Voorbeeld 2: µ = 7, λ1 = 2, λ2 = 3 en θ = 10:
Dit betekent dus dat de bezettingsgraad in dit voorbeeld gelijk is aan 5

7 + 12
50 ≈ 0.954. Uit de

numerieke berekening komt het volgende voor de matrix R,

R =


0.53945 0.09736 0.17483 0.04997
0.15776 0.40652 0.55651 0.11613
0.10652 0.04662 0.60776 0.08119
0.45533 0.13492 0.25895 0.41147
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en voor de twee vectoren p0 en p1 geldt:

p0 = (0.017, 0, 0.028, 0)

en
p1 = (0.012, 0.007, 0.020, 0.008).

Het gemiddeld aantal machines in dit systeem dat staat te wachten is nu ongeveer 18.54, dus
afgerond 19 machines. Ook hier kan met behulp van Little’s Law de gemiddelde doorlooptijd van
een machine worden bepaald, deze is in dit voorbeeld E[S] ≈ 3.71 dagen, dus dat betekent dat
een machine iets meer dan 3 dagen en 17 uur moet wachten totdat deze weer gerepareerd is.
De gemiddelde wachttijd is in dit specifieke geval E[W ] ≈ 3.58 dagen, dus dat betekent dat de
gemiddelde rijlengte E[Lq] = (λ1 + λ2)E[W ] = 5E[W ] ≈ 17.9 machines is.

Maar dit zijn slechts twee voorbeelden en dat geeft niet veel inzicht in de invloed van de ver-
schillende parameters. Maar dit zijn slechts twee voorbeelden en dat geeft niet veel inzicht in
de invloed van de verschillende parameters. Er wordt gekozen om µ = 1 vast te houden en de
invloed van de reistijd-parameter θ en de verhouding λ1/λ2 op de doorlooptijd te onderzoeken.
De invloed van de verhouding tussen λ1 en λ2 is te vinden in figuur 4.

Figuur 4: Gemiddelde doorlooptijd bij λ1/λ2 = 1, λ1/λ2 = 1/5 en λ1/λ2 = 1/10, waarbij
θ = 1, µ = 1

In figuur 4 is te zien dat hoe schever de verhouding tussen de aanvoer op de verschillende be-
drijven des te beter is dit voor de gemiddelde doorlooptijd. Dit is ook logisch, want dat betekent
minder vaak reizen en dus een minder hoge doorlooptijd. Maar wel is te zien dat de verschillende
lijnen dicht bij elkaar liggen en dus heeft een scheve verhouding niet heel veel invloed op de
doorlooptijd.

Dus de reistijd zal van veel invloed op de doorlooptijd, maar de vraag is nu hoe sterk deze
invloed is. De resultaten hiervan zijn te zien in figuur 5.
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Figuur 5: Gemiddelde doorlooptijd bij θ = 1/5, θ = 1 en θ = 5, waarbij λ1/λ2 = 1, µ = 1

In figuur 5 is duidelijk te zien dat de doorlooptijd flink toeneemt als de gemiddelde reistijd
toeneemt (dus als θ afneemt). Dit is zoals verwacht. Ook zal de asymptoot bij kleinere waardes
van ρ liggen naarmate de reistijd hoger wordt, dit is ook in figuur 5 te zien.

2.2 Symmetrische aankomstintensiteiten

Bij dit model kan er ook voor worden gekozen om de machines op de twee bedrijven dezelfde
intensiteit te geven, dus dan geldt λ1 = λ2 = λ. Dit probleem kan snel worden opgelost. De
bedieningstijd zal nu Coxian-2 verdeeld zijn met parameters p1 = p2 = 1

2 , µ1 = µ en µ2 = θ.
In dit geval is er sprake van een M/G/1-systeem, met

ρ = 2λE[B] = 2λ(
1
µ

+
1
2

1
θ
)

Hier is voldoende over bekend in standaard wachtrijtheorie. Kort samengevat kunnen er voor de
verschillende prestatie maten de volgende vergelijkingen worden bepaald

E[RB] =
E[B2]
2E[B]

=
1
θ

+
1
µ
− 2

2θ + µ

E[W ] =
ρE[R]
1− ρ

E[Lq] = 2λE[W ]
E[S] = E[W ] + E[B]
E[L] = 2λE[S]

Hier is RB de rest bewerkingstijd.
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2.3 Asymmetrische reistijden

In het gebruikte model is de reistijd van bedrijf 1 naar bedrijf 2 hetzelfde gekozen als vice versa.
Maar dat hoeft natuurlijk in het algemene geval helemaal niet. Dit kan worden aangepast door
de reistijd van bedrijf 1 naar bedrijf 2 met intensiteit θ1 te kiezen en vice versa met intensiteit
θ2. Hiervoor hoeven er maar kleine wijzigingen worden doorgevoerd in het stroomdiagram en dus
uiteindelijk een kleine aanpassing in matrix A1. Deze matrix zal na deze veranderingen er dan
als volgt uit zien:

A1 =


−(µ + λ1 + λ2) 0 0 0

0 −(θ1 + λ1 + λ2) θ1 0
0 0 −(µ + λ1 + λ2) 0
θ2 0 0 −(θ2 + λ1 + λ2)


3 Algemene bedieningstijden

In het eenvoudige model is aangenomen dat de bedieningstijden en aankomsttijden exponentieel
verdeeld zijn. Nu is dit voor de aankomsttijden wel aannemelijk, omdat dit uit de praktijk is
gebleken, maar voor de bedieningstijden (en de reistijden) hoeft dit niet altijd het geval te zijn.
Hier kan het model dus in worden aangepast.

3.1 Bekende theorie/literatuur

In dit geval van algemene bedieningstijden kan het niet zo simpel worden opgelost als gedaan in
het vorige model. Het betreft hier geen standaard type M/G/1-model. In [1] wordt dit probleem
beschreven voor het algemene geval. Aankomsten worden geregeld door een Markov keten: als
de keten in toestand i is, dan komt een type-i klant aan na een exponentiële tijd met parameter
λi. De bedieningtijd heeft verdeling Gi en hangt dus van het type af. Na een nieuwe aankomst
springt de Markovketen naar toestand j met kans pij . Hierna duurt het een exponentiële tijd
met parameter λj voordat een type-j klant arriveert, enzovoort.
In het geval van dit probleem, wordt er dus gesproken over 4 verschillende typen storingen. Hier
moet namelijk bijgehouden worden op welk bedrijf de storing nu is en op welk bedrijf de storing
hiervoor was. Anders kan er geen uitspraak worden gedaan over een mogelijke reistijd. Aan de
hand van de beschrijving in [1] kan een model voor dit model met algemene bedieningstijden
worden beschreven, zoals te zien is in figuur 6. Hierin staan de verschillende typen storingen en
de overgangskansen tussen deze typen beschreven.

Hierin zijn de verschillende typen storingen het volgende:

(1,1): De storing was op bedrijf 1 en nu weer op bedrijf 1.

(1,2): De storing was hiervoor op bedrijf 1 en is nu op bedrijf 2.

(2,2): De storing was op bedrijf 2 en nu weer op bedrijf 2.

(2,1): De storing was hiervoor op bedrijf 2 en is nu op bedrijf 1.

De waarden die naast de pijlen staan, representeren de overgangskansen tussen de verschillende
typen storingen. Met behulp van deze modelbeschrijving en [1] kan het wachtproces worden
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Figuur 6: Het model met algemene reis- en bedieningstijden

beschreven. Hiervoor is de volgende notatie nodig:

φ(s) = [φ(1,1)(s), φ(1,2)(s), φ(2,2)(s), φ(2,1)(s)]

φ(1,1)(s) = E[e−sW ; klant is van type (1, 1)]

Hierbij is φ(1,1)(s) de Laplace-Stieltjes transformatie (LST) van de ’steady state’ wachttijd-
verdeling en betreft een storing van type (1,1).

π = [π(1,1), π(1,2), π(2,2), π(2,1)]

is de stationaire verdeling van de onderliggende Markov-keten van de typen storingen met transitie-
matrix P.

Γ = diag(γ(1,1), . . . , γ(2,1))

Waarbij de γi staan voor de gemiddelde bedieningstijd (dit is de reparatietijd met eventueel nog
een reistijd) in toestand i.

P =


λ1

λ1+λ2

λ2
λ1+λ2

0 0
0 0 λ2

λ1+λ2

λ1
λ1+λ2

0 0 λ2
λ1+λ2

λ1
λ1+λ2

λ1
λ1+λ2

λ2
λ1+λ2

0 0

 ,

Λ =


λ1 + λ2 0 0 0

0 λ1 + λ2 0 0
0 0 λ1 + λ2 0
0 0 0 λ1 + λ2

 ,
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G̃(s) =


G̃(s) 0 0 0

0 R̃1(s) · G̃(s) 0 0
0 0 G̃(s) 0
0 0 0 R̃2(s) · G̃(s)

 .

Waarbij G̃(s) staat voor de LST van de bedieningstijd-verdeling van de monteur en R̃2(s) voor
de LST van de reistijd-verdeling van bedrijf 2 naar 1.

Het systeem is stabiel dan en slechts dan als π(Λ−1 − Γ)e > 0. En dan voldoet φ(s) aan de
volgende twee vergelijkingen:

φ(s)[G̃(s)PΛ + sI−Λ] = sv,

φ(0)e = 1,

waarbij v gegeven wordt door de unieke oplossing van de volgende lineaire vergelijkingen:

vai = 0, 2 ≤ i ≤ 4
vΛ−1e = π(Λ−1 − Γ)e

Hierbij is ai is een kolomvector (ongelijk 0) die voldoet aan de vergelijking

(G̃(si)PΛ + siI−Λ)ai = 0, 2 ≤ i ≤ 4

en si is de oplossing van

det(G̃(s)PΛ + sI−Λ) = 0 met Re(si) > 0.

Als het systeem stabiel is zijn er precies 3 van deze oplossingen. Omdat nu v bekend is, is ook
de hele vector φ(s) bekend en deze kan gebruikt worden om de momenten van de wachttijd te
berekenen. In dit verslag zal er alleen naar het eerste moment worden gekeken, omdat dit een
van de prestatiematen is. De momenten van de wachttijd voldoen aan recursieve vergelijkingen,
maar hiervoor dient eerst notatie te worden gëıntroduceerd:

mr,i = lim
n→∞

E[W r
n ; de n− de klant is van type i],

mr = [mr,(1,1), . . . ,mr,(2,1)],

γr,i =
∫ ∞

0
xrdGi(x),

Γr = diag(γr,(1,1), . . . , γr,(2,1))

Nu voldoet, volgens [1], het eerste moment van de wachttijd m1 (de gemiddelde wachttijd) aan
de volgende vergelijkingen:

m0 = π,

m1(I−P) = m0(Γ1P−Λ−1) + vΛ−1,

m1(Λ−1 − Γ)e =
1
2
m0Γ2e.
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Nu is bekend hoe de gemiddelde wachttijd berekend kan worden (voor elk type storing) van het
systeem, zelf met algemene bedienings- en reistijden. De totale gemiddelde wachttijd van het sys-
teem wordt nu berekend door de gemiddelde wachttijden per type storing met de juiste weging
bij elkaar op te tellen. Dus de gemiddelde doorlooptijd is in dit simpele geval ook te bepalen,
namelijk E[S] = E[W ] + E[G]. En zo ook, met Little, het gemiddelde aantal klanten in het
systeem E[L] = (λ1 + λ2)E[S] en de gemiddelde rijlengte E[Lq] = (λ1 + λ2)E[W ].

Voorbeeld: deterministische reistijden en Erlang-verdeelde bedieningstijden:
Nu de methode bekend is voor algemene reis- en bedieningstijden kunnen allerlei voorbeelden
worden uitgewerkt. In dit verslag zal ter illustratie een voorbeeld worden uitgewerkt dat heel
goed met de werkelijkheid overeen kan komen. Dit voorbeeld zal qua gemiddeldes overeenkomen
met het tweede voorbeeld uit het vorige hoofdstuk. Er wordt nu echter gekozen voor determinis-
tische reistijden met waarde 1

10 . Voor de bedieningstijden is een exponentiële verdeling al redelijk
aannemelijk, omdat een monteur vaak even snel werkt maar soms ook een uitschieter kan hebben
vanwege een slechte dag. Er wordt hier gekozen voor een Erlang2(14)-verdeling, dus met schaal-
parameter 14 en vormparameter 2. Dit omdat de variantie dan kleiner wordt en dit is zeker reeel
als je een ervaren monteur hebt. De aankomstintensiteiten zullen hetzelfde blijven.
Voor dit specifieke probleem kan alles eenvoudig worden berekend en voor de gemiddelde wacht-
tijd geldt nu E[W ] = 2.697 dagen. Dus hieruit volgt dat de gemiddelde doorlooptijd gelijk is
aan E[S] = E[W ] + E[G] = 2.839 dagen. Met de hierboven gegeven formules volgen de waar-
den voor de gemiddelde rijlengte en gemiddelde kapotte machines in het systeem, hieruit komt
E[Lq] = 5E[W ] = 13.483 respectievelijk E[L] = 5E[S] = 14.197. Als dit vergeleken wordt met
de prestatiematen van het tweede voorbeeld in hoofdstuk 2, dan is te zien dat in dit geval alle
prestatiematen lager zijn. Dit is ook logisch aangezien de reistijden deterministisch zijn en de
variantie van de bedieningstijd lager is.

3.2 Variantie van de wachttijden

In [1] wordt naast de berekening van de gemiddelde wachttijd ook een methode gegeven voor de
berekening van het tweede moment van deze wachttijd (en dus ook de variantie). Dit is ook een
interessante maat voor de prestatie van een systeem. Het tweede moment wordt net als het eerste
moment van de wachttijd, berekend met een recursieve vergelijking. Deze vergelijking is voor het
tweede moment m2 de volgende:

m2(I−P) = 2m1(Γ1P−Λ−1) + m0Γ2P

m2(Λ−1e− Γ1e) =
1
3
[3m1Γ2e + m0Γ3e]

Als eenmaal het tweede moment bekend is, kan met behulp van het eerste moment de variantie
van het systeem worden bepaald door middel van de bekende formule Var[W ] = E[W 2]−E[W ]2.
Om wat meer inzicht te krijgen in de variantie van de wachttijd van een systeem zal hier het
voorbeeld worden uitgewerkt dat gebruikt is in de vorige sectie.

Voorbeeld met variantie
Alle variabelen voor de vergelijking zijn bekend, want inmiddels is het eerste moment van de
wachttijd berekent en de matrix met derde momenten (Γ3) is ook simpel te bepalen. Na deze ver-
gelijkingen te hebben opgelost komt er voor het tweede moment het volgende uit E[W 2] = 15.121
en dus voor de variantie Var[W ] = 15.121− (2.697)2 = 7.849 in dagen2.
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Dus naast de gemiddelde wachttijden kan ook de variantie van de wachttijden worden bepaald en
dit geeft ook een interessante weergave van de prestaties van een systeem. Want een gemiddelde
wachttijd kan wel goed zijn maar als de variantie hoog is dan kunnen veel machines toch een heel
lange wachttijd hebben en dat wil men juist voorkomen.

4 Uitbreiding naar k bedrijven

Het vorige model met algemene bedieningstijden kan worden uitgebreid naar meer bedrijven,
maar er zal dan nog steeds één monteur alle machines gaan repareren. Hierbij worden de volgende
aannames gedaan:

1. Er is een monteur die een bedieningstijd heeft volgens verdeling G

2. Er zijn k bedrijven

3. Elk bedrijf genereert machine storingen volgens een Poisson proces met intensiteit λi, i =
0 . . . k.

4. De reistijd van bedrijf i naar bedrijf j kost een algemene tijd, volgens verdeling Ri,j .

5. Er zal geen centrale post zijn om terug te keren.

6. De monteur repareert de machines in volgorde van ’aankomst’.

Let hierbij op dat de reistijd niet symmetrisch is gekozen.

Dit probleem kan op dezelfde manier worden opgelost als het voorgaande model met maar twee
bedrijven. Als eerste moeten weer de toestanden worden bepaald van het Markov-proces, ook
hier valt het proces te beschrijven met de toestanden (i, j), hierbij geldt dat de storing eerst op
bedrijf i was en nu op bedrijf j is en i = 1 . . . k, j = 1 . . . k.

Nu de verschillende typen storingen zijn beschreven, kunnen de matrices bij dit probleem worden
beschreven en met behulp van deze matrices kan de gemiddelde wachttijd worden bepaald. Deze
matrices zullen van dimensie k2 zijn en zullen er als volgt uit komen te zien:

Λ = diag(λ, . . . , λ)

Met λ = λ1 + . . . + λk.

G̃(s) = diag(G̃(1,1)(s), . . . , G̃(k,k)(s))

Met G̃(i,j)(s) = G̃(s) als i = j en G̃(i,j)(s) = R̃i,j(s) · G̃(s) als i 6= j.

De matrix van de overgangskansen tussen de verschillende typen storingen wordt gegeven door
de matrix P met:

1. p(i,i),(i,i) = λi
λ1+···+λk
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2. p(i,i),(i,j) = λj

λ1+···+λk

3. p(i,j),(j,j) = λj

λ1+···+λk

4. p(i,j),(j,l) = λl
λ1+···+λk

Als eenmaal deze matrices bekend zijn, kan de gemiddelde wachttijd worden berekend, zoals be-
schreven is in het vorige hoofdstuk. Met behulp van deze gemiddelde wachttijd kunnen de andere
drie prestatie maten worden bepaald. In het geval van exponentiële reis- en bedieningstijden is
er naast deze manier, ook de mogelijkheid het probleem te beschrijven als een Markov proces.
Aan de hand van dit proces kunnen dan vergelijkingen worden opgesteld. Bij het oplossen van
deze vergelijkingen kunnen dan weer de matrices worden bepaald die hierbij horen, deze zullen
ook k2 × k2 zijn.

5 Bedieningsstrategie

In de voorgaande hoofdstukken is er steeds aangenomen dat de monteur de machines repareert in
volgorde van aankomst. Dit is mogelijk, maar het is niet echt reëel, want je verliest veel reistijd
en het is voor een monteur moeilijk bij te houden welke machine precies eerder kapot ging. Een
andere manier van bedienen is om eerst de machines te repareren waar je bent en om dan pas
door te gaan naar het andere bedrijf. Deze systemen worden polling-systemen genoemd en deze
zijn weer op te splitsen in twee andere groepen:

• Exhaustive policy: de monteur gaat pas weg als alle machines op een bedrijf zijn gerepareerd,
daarna gaat hij pas naar het tweede bedrijf

• Gated policy: de monteur gaat pas weg als hij precies de machines heeft gerepareerd die er
op het moment staan dat de monteur begint met repareren, dus machines die later kapot
gaan worden niet geholpen.

In dit hoofdstuk zullen deze twee strategieen worden bekeken en er zullen enkele berekeningen
worden uitgevoerd om de prestatie maten te bepalen. In [5] wordt een mean value analyse beschre-
ven van deze twee strategieen in het algemene geval. In dit hoofdstuk zal deze analyse worden
gebruikt om het model met twee bedrijven, een monteur en algemene reis- en bedieningstijden
te onderzoeken. Allereerst zal de ’exhaustive policy’ worden beschreven gevolgd door de ’gated
policy’.
Eerst zal er enkele notatie moeten worden ingevoerd en deze notatie zal analoog zijn met de nota-
tie zoals deze gebruikt is in [5]. Het model met twee bedrijven en één monteur is te beschrijven als
een polling systeem, als de twee bedrijven worden gezien als twee afzonderlijke rijen met dezelfde
bedieningstijden, maar verschillende opstart-tijden (=reistijden). De volgende notatie is nodig:

1. Kapotte machines ’komen aan’ op bedrijf i volgens een Poisson proces met intensiteit λi

2. De bedieningstijden op bedrijf i zijn onafhankelijk en identiek verdeeld met gemiddelde
E[B] en tweede moment E[B2]

3. De reistijden van bedrijf i zijn onafhankelijk en identiek verdeeld met gemiddelde E[Ri] en
tweede moment E[R2

i ]

Een noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor de stabiliteit is dat ρ = (λ1 + λ2)E[B] < 1.
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5.1 Exhaustive policy

Bij de analyse van dit probleem worden er, na veel rekenwerk (met gebruik van PASTA en Little),
lineaire vergelijkingen opgesteld voor de gemiddelde wachtrij-lengte. De vergelijkingen hangen af
van vier onbekenden, namelijk E[Lq

i,j ], de gemiddelde rijlengte bij rij i op een willekeurig moment
binnen de bezoektijd van rij j, i, j = 1, 2. De gemiddelde rijlengte van rij i kan nu worden bepaald
met behulp van:

E[Lq
i ] =

2∑
n=1

qn,1E[Lq
i,n], i = 1, 2. (7)

Hierbij is qn,1 de fractie van de tijd dat het systeem in een (n, 1)-periode is en een (n, 1)-periode
is gedefinieerd als de som van 1 opeenvolgende bezoek beginnend in rij n. Met behulp van Little
kan nu de gemiddelde wachttijd bij de verschillende rijen worden bepaald. En de totale wachttijd
wordt bepaald door E[W ] = λ1

λ1+λ2
E[W1] + λ2

λ1+λ2
E[W2].

Nu deze twee prestatiematen bekend zijn kunnen de andere twee ook worden bepaald. De totale
gemiddelde doorloop tijd is namelijk E[S] = E[W ] + E[B] en met behulp van de formule van
Little het gemiddelde aantal klanten in het systeem E[L] = (λ1 + λ2)E[S].

Voorbeeld
Aan de hand van een voorbeeld zal nu deze methode worden gëıllustreerd. Dit voorbeeld is
hetzelfde als ’Voorbeeld 2’ in het tweede hoofdstuk. Invullen van de verschillende vergelijkingen
levert een stelsel van een viertal vergelijkingen met als oplossing,

E[L1,1] = 193
130 , E[L1,2] = 293

208 , E[L2,1] = 93
65 , E[L2,2] = 123

65

Met behulp van (7) en de formule van Little is de gemiddelde wachttijd te bepalen op zowel
bedrijf 1 als bedrijf 2,

E[W1] = 2623
3640 dagen, E[W2] = 257

455 dagen.

De gemiddelde wachttijd van het totale systeem is dus E[W ] = 439
700 ≈ 0.627 dagen en de gemid-

delde doorlooptijd E[S] = 77
100 dagen. Met behulp van de formule van Little volgt het gemiddelde

aantal klanten in het totale systeem E[L] = 77
20 . Hier is te zien dat deze bedieningsstrategie

beduidend beter werkt dan de FIFO manier.

5.2 Gated policy

Ook hier worden er, na veel rekenwerk, lineaire vergelijkingen opgesteld. Alleen zijn het er deze
keer zes, omdat er meer onbekenden te onderscheiden zijn. Dit komt omdat de rijlengte Lq

i,i op
te splitsen is in het gedeelte voor (Lq

i,i )en achter (L̃q
i,i) de grens (=gate), waarbij i = 1, 2. De

gemiddelde rijlengte van rij i kan nu worden bepaald met behulp van:

E[Lq
i ] =

2∑
n=1

qn,1E[L̃qi, n] + qi,1E[Lq
i,i], i = 1, 2. (8)

Via de methode beschreven aan het begin van sectie over ’exhaustive policy’, kunnen de ver-
schillende prestatie-maten worden berekend. Ook hier zal hetzelfde voorbeeld worden besproken,
zoals ook gedaan is in de vorige sectie.

Voorbeeld
Na wat rekenwerk komen er zes vergelijkingen om op te lossen met als oplossing,
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E[L̃q
1,1] = 439

688 , E[L̃q
1,2] = 98869

55040 , E[L̃q
2,1] = 9829

3440 ,

E[L̃q
2,2] = 27375

22016 , E[Lq
1,1] = 17887

20640 , E[Lq
2,2] = 159759

110080

Met behulp van (8) en de formule van Little is de gemiddelde wachttijd te bepalen op zowel
bedrijf 1 als bedrijf 2,

E[W1] = 160983
192640 , E[W2] = 17751

19264 .

De gemiddelde wachttijd van het totale systeem is dus E[W ] = 621
700 ≈ 0.887 en de gemiddelde

doorlooptijd E[S] = 521
700 . Met behulp van Little volgt het gemiddelde aantal klanten in het totale

systeem E[L] = 521
140 .

5.3 Vergelijking van methodes

Nu zijn er dus twee nieuwe methodes gevonden die beide stukken beter zijn dan de eerste metho-
de, die werkt als ’first come first serve’. Dit is ook heel logisch aangezien er bij deze twee nieuwere
manieren veel minder gereisd zal worden dan bij de eerst genoemde methode. Daarnaast is de
eerste methode eigenlijk niet in de praktijk toepasbaar, omdat de monteur dan constant aan
de telefoon zou moeten zitten en bij zou moeten houden welke machine nou wanneer kapot is
gegaan. Dus de eerste methode valt eigenlijk al snel af, zowel vanwege praktische redenen als
prestatie-maten.

Nu rest alleen nog het vergelijken van de twee nieuwere methodes. Hiervan is in dit voorbeeld
alleen te zien dat ’exhaustive’ beter werkt dan ’gated’. En er is bekend dat bij ’exhaustive’
een zwaar belaste rij minder wachttijd heeft dan een minder belaste rij, terwijl bij ’gated’ het
omgekeerde geld. Dat is in het uitgewerkte voorbeeld ook goed te zien.

6 Extra monteur

In dit hoofdstuk zal hetzelfde model worden gebruikt dat besproken is in het tweede hoofdstuk,
alleen met één verschil. Er zal namelijk een extra monteur worden toegevoegd. Deze werkt met
intensiteit µ2 en de eerste monteur zal werken met intensiteit µ1. Het aantal bedrijven zal dus
nog steeds 2 blijven en de intensiteiten van de falende machines zal ook nog steeds hetzelfde
worden gehouden. Nu kan er gekozen worden om de monteurs op drie manieren toe te wijzen aan
de bedrijven:

Toewijzing 1: elke monteur krijgt een eigen bedrijf toegewezen

Toewijzing 2: als een monteur niks te doen heeft mag hij de ander gaan helpen (niet aan
dezelfde machine), repareren gaat dan met intensiteit µ1 +µ2, maar als op zijn eigen bedrijf
machines kapot gaan dan dient hij onmiddellijk weer terug te keren naar zijn ’eigen’ bedrijf

Toewijzing 3: de monteurs repareren alles volgens ’first come first serve’

Het voordeel van de eerste toewijzing is dat er geen last wordt ondervonden van de reistijden,
maar als een monteur niks te doen heeft zou hij ook de andere monteur kunnen helpen. Dit is
terug te zien in de tweede toewijzing, maar deze kan ook soms voor niks reizen als er een machine
kapot gaat in zijn reistijd. De derde toewijzing zal praktisch moeilijk haalbaar zijn. In de komende
secties zullen alle toewijzingen worden toegelicht om uiteindelijk met elkaar vergeleken te worden.
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6.1 Toewijzing 1

Deze toewijzing is een triviaal geval, er ontstaan bij deze keuze namelijk twee aparte M/M/1-
systemen. Over deze systemen is alles bekend, deze staan ook vermeld in [2]. Het eerste systeem
heeft als parameters λ1, µ1 en het tweede systeem λ2 en µ2. De berekeningen voor de doorloop-
tijden, wachttijden etc. zullen alleen voor het eerste systeem hier kort worden vermeld, het geval
voor het tweede systeem gaat analoog, maar dan met ρ2 = λ2

µ2
.

ρ1 =
λ1

µ1

E[L1] =
ρ1

1− ρ1

E[S1] =
1/µ1

1− ρ1

E[W1] =
ρ1/µ1

1− ρ1

E[Lq
1] =

ρ2
1

1− ρ1

De gemiddelde doorlooptijd van het totale systeem wordt nu bepaald door λ1
λ1+λ2

E[S1]+ λ2
λ1+λ2

E[S2].

6.2 Toewijzing 2

Als er geen reistijd is tussen de twee bedrijven, of deze is te verwaarlozen, dan is dit systeem te
vergelijken met een M/M/2-systeem. Want bij beide systemen worden er maximaal 2 machines
gerepareerd en als er 1 monteur klaar is met al zijn machines dan kan hij de andere monteur
helpen. Wel moet gelden dat µ1 = µ2 = µ. Over dit systeem is alles bekend uit de literatuur
(onder meer ook [2]). De bezettingsgraad van dit systeem is nu ρ = λ

µ1+µ2
. Kort samengevat

kunnen er voor de verschillende prestatie maten de volgende vergelijkingen worden bepaald:

ΠW = 2ρ2[(1− ρ)(1 + 2ρ) + 2ρ2]−1

E[W ] = ΠW · 1
1− ρ

· 1
2µ

E[Lq] = ΠW · 1
1− ρ

Hier is ΠW de kans dat een kapotte machine moet wachten.

6.2.1 Geval µ1 6= µ2

Een iets interessanter geval is het geval dat de twee monteurs niet even snel werken. Op deze
manier is het vergelijken van de drie toewijzingen straks ook iets meer relevant. De toestanden
worden gedefinieerd als n = 0, (0, 1), (1, 0), 2, 3, . . ., hierbij stelt elke integer het totale aantal
machines voor op de twee bedrijven samen die kapot zijn. Behalve de toestanden (0, 1) en
(1, 0), hierbij betekent (0, 1) dat monteur 1 niks doet en dat monteur 2 aan het repareren is, het
tegenovergestelde geldt voor (1, 0). Dit zorgt voor het stroomdiagram dat te zien is in figuur 7.
Het diagram (figuur (7)) zorgt voor de volgende evenwichts-vergelijkingen:
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Figuur 7: Stroomdiagram bij toewijzing 2

(λ1 + λ2)p0 = µ2p01 + µ1p10

(λ1 + λ2 + µ2)p01 = µ1p2 + λ2p0

(λ1 + λ2 + µ1)p10 = µ2p2 + λ1p0

(λ1 + λ2)pn = (µ1 + µ2)pn+1 n = 2, 3, . . .

Met behulp van deze vergelijkingen en de normeringsvergelijking kunnen nu de kansen worden
bepaald. Met behulp van de bovenstaande vergelijkingen en oplossing kan het gemiddelde aantal
kapotte machines in het systeem worden bepaald:

E[L] =
∞∑
i=1

ipi = p01 + p10 + p2(−
(µ1 + µ2)((λ1 + λ2)− 2(µ1 + µ2))

(λ1 + λ2 − µ1 − µ2)2
)

Hieruit volgen ook de andere prestatie-maten, met onder andere de formule van Little:

E[S] =
E[L]

λ1 + λ2

E[Lq] =
∞∑
i=2

(i− 2)pi = p2

∞∑
i=2

(i− 2)(
λ1 + λ2

µ1 + µ2
)i−2 = p2

(λ1+λ2
µ1+µ2

)

(1− (λ1+λ2
µ1+µ2

))2

E[W ] =
E[Lq]

λ1 + λ2

6.3 Toewijzing 3

Deze toewijzing kan op ongeveer dezelfde wijze worden aangepakt als gedaan in hoofdstuk 2. Dus
er zullen eerst toestanden van het Markov-proces worden beschreven en bij dit probleem zal dan
een flow-diagram worden gemaakt. Aan de hand van dit diagram zullen dan evenwichtsverge-
lijkingen worden opgesteld die met behulp van matrices zijn op te lossen. Omdat dit een lastig
probleem is zal ook hier weer worden gekozen om alles exponentieel te nemen, dus dat betekent:
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1. Monteur 1 repareert machines met intensiteit µ1 en monteur 2 met intensiteit µ2.

2. Defecten arriveren op bedrijf i volgens een Poisson proces met intensiteit λi.

3. De reistijd van bedrijf 1 naar bedrijf 2 is exponentieel verdeeld met parameter θ1 en van
bedrijf 2 naar bedrijf 1 met intensiteit θ2.

De toestanden van dit Markov-proces worden gegeven door (n, i), waarbij n het aantal kapotte
machines in het systeem is en i is de plaats waar de monteurs zijn. Hierbij is n = 0, 1, . . . en
i = 1, 2, . . . , 16 waarbij de variabele i wordt gedefinieerd door:

1. beide monteurs zijn op bedrijf 1

2. monteur 1 is op bedrijf 1, monteur 2 is onderweg van bedrijf 1 naar 2

3. monteur 1 is op bedrijf 1, monteur 2 is op bedrijf 2

4. monteur 1 is op bedrijf 1, monteur 2 is onderweg van bedrijf 2 naar 1

5. monteur 1 is onderweg van 1 naar 2, monteur 2 is op bedrijf 1

6. monteur 1 is onderweg van 1 naar 2, monteur 2 is onderweg van 1 naar 2

7. monteur 1 is onderweg van 1 naar 2, monteur 2 is op bedrijf 2

8. monteur 1 is onderweg van 1 naar 2, monteur 2 is onderweg van bedrijf 2 naar 1

9. monteur 1 is op bedrijf 2, monteur 2 is op bedrijf 1

10. monteur 1 is op bedrijf 2, monteur 2 is onderweg van bedrijf 1 naar 2

11. monteur 1 is op bedrijf 2, monteur 2 is op bedrijf 2

12. monteur 1 is op bedrijf 2, monteur 2 is onderweg van 2 naar 1

13. monteur 1 is onderweg van 2 naar 1, monteur 2 is op bedrijf 1

14. monteur 1 is onderweg van 2 naar 1, monteur 2 is onderweg van 1 naar 2

15. monteur 1 is onderweg van 2 naar 1, monteur 2 is op bedrijf 2

16. monteur 1 is onderweg van 2 naar 1, monteur 2 is onderweg van 2 naar 1

Analoog aan de vergelijkingen van hoofdstuk 2 kunnen nu de volgende evenwichtsvergelijkingen
voor dit proces worden opgesteld. Deze zijn te vinden in appendix A.

6.3.1 Matrix-geometrische methode

Nu kan de matrix-geometrische methode weer toegepast worden op dit stelsel vergelijkingen. Dit
gaat analoog aan sectie 2.1, maar met de wijziging dat de vector en de matrices nu dimensie 16
hebben in plaats van 4. Vergelijking (1) blijft nog wel van toepassing op dit probleem, met de
aanpassing dat nu geldt dat pk = (p(k, 1), . . . , p(k, 16)) en
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A0 = diag(λ1 + λ2)

De matrices A1 en A2 kunnen worden bepaald aan de hand van het stroomdiagram, maar zijn
te groot om hier weer te geven.
De evenwichtsvergelijkingen van p0 en p1 worden weer gegeven door

p0B00 + p1B10 = 0,

p0B01 + p1A1 + p1RA2 = 0,

hierbij zijn de drie matrices B00,B10 en B01 ook weer te groot om in dit verslag te presenteren.
Met behulp van deze matrices kan weer de R-matrix worden bepaald en hiermee kunnen de
verschillende prestatiematen worden berekend, zoals beschreven in sectie 2.1. Dit probleem kan
niet algebräısch worden opgelost, maar specifieke gevallen kunnen met behulp van de iteratie,
zoals deze ook is gebruikt in sectie 2.1, worden doorberekend.

6.4 Vergelijken toewijzingen

De hierboven behandelde toewijzingen kunnen nu met elkaar worden vergeleken. Hiervoor moet
een specifiek voorbeeld worden uitgewerkt, want er zijn geen gesloten uitdrukkingen voor de ver-
schillende prestatiematen in het geval van de derde toewijzing. Er wordt hier gekozen om één
voorbeeld uit te werken dat redelijk met de werkelijkheid overeen kan komen. Probleem is hier
echter wel dat er door toewijzing 2, gekozen moet worden voor een voorbeeld dat geen reistijden
beschrijft of deze zijn te verwaarlozen. Hierbij kan men denken aan de Tu/e, hier zijn bijvoorbeeld
2 locaties met kopiëeraparaten (het hoofdgebouw en de hal) en hiertussen is een reistijd die bijna
te verwaarlozen is (zeker als er lange reparaties nodig zijn). Dus de parameters worden als volgt
gekozen: λ1 = 1

24 , λ2 = 1
36 , µ1 = 1

20 , µ2 = 1
18 , θ1 = ∞, θ2 = ∞, de tijd is in uren gekozen (zo is de

korte reistijd ook daadwerkelijk te verwaarlozen). Het is duidelijk dat de systemen in dit geval
stabiel zijn. Hieronder zullen de drie toewijzingen met elkaar worden vergeleken:

Toewijzing 1:
Allereerst zal de situatie op bedrijf 1 worden bekeken. De bezettingsgraad is ρ1 = 5

6 en dus geldt
het volgende voor de prestatiematen op dit bedrijf:

E[L1] = 5 E[S1] = 120 uur E[W1] = 100 uur E[Lq
1] = 25

6

Voor het tweede bedrijf geldt dat de bezettingsgraad gelijk is aan ρ2 = 1
2 en dus geldt:

E[L2] = 1 E[S2] = 36 uur E[W2] = 18 uur E[Lq
2] = 1

2

De doorlooptijd voor het hele systeem wordt nu gegeven door E[S] = λ1
λ1+λ2

E[S1] + λ2
λ1+λ2

E[S2] =
69.6

Toewijzing 2:
In de gegeven vergelijkingen de waardes voor de λ’s en de µ’s invullen geeft:
E[L] = 3.20 machines en met behulp van Little volgt E[S] = 46.02 uur. Daarnaast geldt ook nog
E[Lq] = 1.60 machines en dus E[W ] = 23.18 uur.
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Toewijzing 3:
Het is in te zien dat deze gemiddelde waardes overeenkomen met de vorige toewijzing, als hier
ook geen reistijd is. Want ook bij toewijzing 3 zal er met snelheid µ1 + µ2 worden gewerkt als er
meer dan 2 machines kapot zijn, als er minder dan 2 kapotte machines zijn dan zal hier ook de
snelheid µ1 of µ2 zijn. De intensiteit van kapotte machines die hier binnenkomen is ook altijd de
som van de twee λ’s. Wel dient hier te worden opgemerkt dat de verdeling van de verschillende
maten wel anders zal zijn.
Om alles volgens de bij toewijzing 3 vermelde methode te doen, dient het Mathematica bestand
dat eerder gebruikt is, uitgebreid te worden.

Uit dit voorbeeld kan geconcludeerd worden dat toewijzing 2 en 3 de beste prestatiematen geven
mits er geen reistijd is, hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit alleen voor dit voorbeeld zo
is. Het is ook aannemelijk dat dit in het algemeen ook geldt, want bij toewijzing 2 mogen de
monteurs elkaar helpen en dat is eigenlijk ook het geval bij toewijzing 3 als er geen reistijd is. In
de conclusie van dit verslag zal er nog extra aandacht worden besteed aan de waarde van deze
antwoorden.

7 Conclusie en mogelijk verder onderzoek

Hoeveel monteurs moet je minimaal inzetten en hoe moeten ze worden ingezet? Ook na het on-
derzoek wat hier verricht is, kan daar nog niet zo makkelijk antwoord op gegeven worden. Want in
dit onderzoek zijn maar een beperkt aantal gevallen bekeken. Dit komt doordat er veel variabelen
zijn die dit probleem zo moeilijk maken. De gehele situatie ligt dus iets te gecompliceerd om een
algemene conclusie te geven, maar de volgende punten kunnen wel worden geconcludeerd.

Prestatiematen kunnen worden berekend voor het geval dat er maar een monteur is en een
algemeen aantal bedrijven. De monteur repareert de machines dan volgens het FIFO systeem,
dit is in werkelijkheid waarschijnlijk moeilijk te realiseren. Wat beter te bewerkstelligen is en ook
nog eens betere resultaten geeft zijn de ’gated’ policy en de ’exhaustive’ policy. Hierbij geeft de
laatste van de twee, in het geval van twee bedrijven, betere resultaten dan de eerste.
Na het toevoegen van een extra monteur zijn er verschillende mogelijkheden om deze toe te wij-
zen, ook hier zijn niet alle manieren belicht. Het nadeel hierbij is dat de reistijd er niet bij alle
modellen in zit, zodat vergelijken niet voor alle gevallen mogelijk is. Wel zijn hier drie toewijzin-
gen behandeld die een redelijke inschatting geven van de invloed van zo’n toewijzing.

In dit verslag is maar een klein gedeelte van het totale probleem toegelicht en uitgewerkt, dit
omdat het een heel breed probleem is met vele variabelen. Dus er zijn nog een aantal suggesties
voor verder onderzoek die hier zeker op zijn plaats zijn. In verder onderzoek zou het volgende
namelijk bekeken kunnen worden:

• Hoe verandert de gemiddelde wachttijd als er nog een monteur wordt toegevoegd?

• Hoe moeten de monteurs worden toegewezen aan de bedrijven, zodat de wachttijd minimaal
is?
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• En hoeveel monteurs moeten minimaal ingezet worden om de gemiddelde wachttijd onder
een bepaalde grens te houden?

• Wat is de invloed van een algemene bedieningstijd, bij meerdere monteurs?

• Wat is de invloed als een monteur soms ziek kan worden (en er geen vervanger is)?

• Wat is de invloed van een centrale post?

Ook zou in verder onderzoek gesimuleerd kunnen worden, in dit verslag is vooral de nadruk gelegd
op de analyse.
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A Evenwichtsvergelijkingen toewijzing 3

p(0, 1)(λ1 + λ2) = p(1, 1)(µ1 + µ2)
p(0, 2)(λ1 + λ2) = p(1, 2)(µ1)

p(0, 3)(λ1 + λ2) = p(1, 3)(
λ1

λ1 + λ2
µ1 +

λ2

λ1 + λ2
µ2)

p(0, 4)(λ1 + λ2) = p(1, 4)(µ1)
p(0, 5)(λ1 + λ2) = p(1, 5)(µ2)
p(0, 6) = p(0, 8) = p(0, 14) = p(0, 16) = 0
p(0, 7)(λ1 + λ2) = p(1, 7)(µ2)

p(0, 9)(λ1 + λ2) = p(1, 9)(
λ1

λ1 + λ2
µ2 +

λ2

λ1 + λ2
µ1)

p(0, 10)(λ1 + λ2) = p(1, 10)(µ1)
p(0, 11)(λ1 + λ2) = p(1, 11)(µ1 + µ2)
p(0, 12)(λ1 + λ2) = p(1, 12)(µ1)
p(0, 13)(λ1 + λ2) = p(1, 13)(µ2)
p(0, 15)(λ1 + λ2) = p(1, 15)(µ2)

p(1, 1)(µ1 + µ2 + λ1 + λ2) = p(0, 1)(λ1) + p(1, 4)(θ2) + p(1, 13)(θ2) + p(2, 1)(
λ1

λ1 + λ2
(µ1 + µ2))

p(1, 2)(µ1 + θ1 + λ1 + λ2) = p(0, 2)(λ1) + p(2, 2)(
λ1

λ1 + λ2
µ1) +

p(2, 1)(
λ2

λ1 + λ2
µ2) + p(1, 14)(θ2)

p(1, 3)(µ1 + µ2 + λ1 + λ2) = p(0, 3)(λ1 + λ2) + p(1, 2)(θ1) + p(1, 15)(θ2) +

p(2, 3)(
λ1

λ1 + λ2
µ1 +

λ2

λ1 + λ2
µ2)

p(1, 4)(µ1 + θ2 + λ1 + λ2) = p(0, 4)(λ1) + p(2, 4)(
λ1

λ1 + λ2
µ1) + p(2, 3)(

λ1

λ1 + λ2
µ2) +

p(1, 16)(θ2)

p(1, 5)(θ1 + µ2 + λ1 + λ2) = p(0, 5)(λ1) + p(2, 5)(
λ2

λ1 + λ2
µ2) + p(2, 1)(

λ2

λ1 + λ2
µ1) +

p(1, 8)(θ2)

p(1, 6)(2θ1 + λ1 + λ2) = p(2, 5)(
λ2

λ1 + λ2
µ2) + p(2, 2)(

λ2

λ1 + λ2
µ1)

p(1, 7)(θ1 + µ2 + λ1 + λ2) = p(0, 7)(λ2) + p(2, 7)(
λ2

λ1 + λ2
µ2) + p(2, 3)(

λ2

λ1 + λ2
µ1) +

p(1, 6)(θ1)

p(1, 8)(θ1 + θ2 + λ1 + λ2) = p(2, 7)(
λ1

λ1 + λ2
µ2) + p(2, 4)(

λ2

λ1 + λ2
µ1)

p(1, 9)(µ1 + µ2 + λ1 + λ2) = p(0, 9)(λ1 + λ2) + p(2, 9)(
λ1

λ1 + λ2
µ2 +

λ2

λ1 + λ2
µ1) + p(1, 5)(θ1) +

p(1, 12)(θ2)

25



p(1, 10)(µ1 + θ1 + λ1 + λ2) = p(0, 10)(λ2) + p(2, 10)(
λ2

λ1 + λ2
µ1) + p(2, 9)(

λ2

λ1 + λ2
µ2) +

p(1, 6)(θ1)

p(1, 11)(µ1 + µ2 + λ1 + λ2) = p(0, 11)(λ2) + p(2, 11)(
λ2

λ1 + λ2
(µ1 + µ2)) + p(1, 10)(θ1) + p(1, 7)(θ1)

p(1, 12)(µ1 + θ2 + λ1 + λ2) = p(0, 12)(λ2) + p(2, 12)(
λ2

λ1 + λ2
µ1) + p(2, 11)(

λ1

λ1 + λ2
µ2) +

p(1, 8)(θ1)

p(1, 13)(µ2 + θ2 + λ1 + λ2) = p(0, 13)(λ1) + p(2, 13)(
λ1

λ1 + λ2
µ2) + p(2, 9)(

λ1

λ1 + λ2
µ1) +

p(1, 16)(θ2)

p(1, 14)(θ1 + θ2 + λ1 + λ2) = p(2, 13)(
λ2

λ1 + λ2
µ2) + p(2, 10)(

λ1

λ1 + λ2
µ1)

p(1, 15)(µ2 + θ2 + λ1 + λ2) = p(0, 15)(λ2) + p(2, 15)(
λ2

λ1 + λ2
µ2) + p(2, 11)(

λ1

λ1 + λ2
µ1) +

p(1, 14)(θ1)

p(1, 16)(2θ2 + λ1 + λ2) = p(2, 15)(
λ1

λ1 + λ2
µ2) + p(2, 12)(

λ1

λ1 + λ2
µ1)

V oor k = 2, 3 . . .

p(k, 1)(µ1 + µ2 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 1)(λ1 + λ2) + p(k, 4)(θ2) + p(k, 13)(θ2) + p(k + 1, 1)(
λ1

λ1 + λ2
(µ1 + µ2))

p(k, 2)(µ1 + θ1 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 2)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 2)(
λ1

λ1 + λ2
µ1) +

p(k + 1, 1)(
λ2

λ1 + λ2
µ2) + p(k, 14)(θ2)

p(k, 3)(µ1 + µ2 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 3)(λ1 + λ2) + p(k, 2)(θ1) + p(k, 15)(θ2) +

p(k + 1, 3)(
λ1

λ1 + λ2
µ1 +

λ2

λ1 + λ2
µ2)

p(k, 4)(µ1 + θ2 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 4)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 4)(
λ1

λ1 + λ2
µ1) + p(k + 1, 3)(

λ1

λ1 + λ2
µ2) +

p(k, 16)(θ2)

p(k, 5)(θ1 + µ2 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 5)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 5)(
λ2

λ1 + λ2
µ2) + p(k + 1, 1)(

λ2

λ1 + λ2
µ1) +

p(k, 8)(θ2)

p(k, 6)(2θ1 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 6)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 5)(
λ2

λ1 + λ2
µ2) + p(k + 1, 2)(

λ2

λ1 + λ2
µ1)

p(k, 7)(θ1 + µ2 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 7)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 7)(
λ2

λ1 + λ2
µ2) + p(k + 1, 3)(

λ2

λ1 + λ2
µ1) +

p(k, 6)(θ1)

p(k, 8)(θ1 + θ2 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 8)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 7)(
λ1

λ1 + λ2
µ2) + p(k + 1, 4)(

λ2

λ1 + λ2
µ1)

p(k, 9)(µ1 + µ2 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 9)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 9)(
λ1

λ1 + λ2
µ2 +

λ2

λ1 + λ2
µ1) + p(k, 5)(θ1) +

p(k, 12)(θ2)
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p(k, 10)(µ1 + θ1 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 10)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 10)(
λ2

λ1 + λ2
µ1) + p(k + 1, 9)(

λ2

λ1 + λ2
µ2) +

p(k, 6)(θ1)

p(k, 11)(µ1 + µ2 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 11)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 11)(
λ2

λ1 + λ2
(µ1 + µ2)) + p(k, 10)(θ1) +

p(k, 7)(θ1)

p(k, 12)(µ1 + θ2 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 12)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 12)(
λ2

λ1 + λ2
µ1) + p(k + 1, 11)(

λ1

λ1 + λ2
µ2) +

p(k, 8)(θ1)

p(k, 13)(µ2 + θ2 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 13)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 13)(
λ1

λ1 + λ2
µ2) + p(k + 1, 9)(

λ1

λ1 + λ2
µ1) +

p(k, 16)(θ2)

p(k, 14)(θ1 + θ2 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 14)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 13)(
λ2

λ1 + λ2
µ2) + p(k + 1, 10)(

λ1

λ1 + λ2
µ1)

p(k, 15)(µ2 + θ2 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 15)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 15)(
λ2

λ1 + λ2
µ2) + p(k + 1, 11)(

λ1

λ1 + λ2
µ1) +

p(k, 14)(θ1)

p(k, 16)(2θ2 + λ1 + λ2) = p(k − 1, 16)(λ1 + λ2) + p(k + 1, 15)(
λ1

λ1 + λ2
µ2) + p(k + 1, 12)(

λ1

λ1 + λ2
µ1)

27


	1. Inleiding
	2. Eenvoudig model met 1 monteur en 2 bedrijven
	3. Algemene bedieningstijden
	4. Uitbreiding naar k bedrijven
	5. Bedieningsstrategie
	6. Extra monteur
	7. Conclusie en mogelijk verder onderzoek
	Referenties
	A. Evenwichtsvergelijkingen toewijzing 3

