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Samenvatti ng 

De krijgsmacht zorgt in de tijd van mondialisering en open grenzen voor de bevordering van de 
veiligheid van burgers en de verdediging van de belangen van ans land , zowel binnen de eigen 
landsgrenzen als ver daarbuiten. Eenheden van de krijgsmacht zijn vaak langdurig buiten Nederland 
actief zodat instandhouding van het materieel uitdagend is . Reparatie van defecten geschiedt binnen 
het missiegebied tegenwoordig bijna altijd door het vervangen van het defecte onderdeel door een 
identiek nieuw onderdeel ("repair by replacement") en vraagt dus om voldoende reservedelen . 
Deze scriptie richt zich op de initiele aanschaf van reservedelen, hiermee warden reservedelen 
bedoeld die gekocht warden bij de aanschaf van een nieuw wapensysteem vanuit het 
investeringsbudget van een materieelproject. Herbevoorrading vanuit het exploitatiebudget wordt 
buiten beschouwing gelaten. 

Defensie maakt gebruik van of wordt geconfronteerd met een vijftal modellen om de initiele voorraad 
reservedelen te bepalen , FEL-GLOW, lnventri, OPUS10, QUAST en VMETRIC XL. De uitkomsten 
van deze modellen verschillen onderling sterk en leiden tot langdurige discussies bij de aanschaf van 
reservedelen . Dael van deze scriptie is inzicht in de modellen te verschaffen en verschillen tussen de 
modellen te verklaren. 

De verantwoordelijkheid voor de aanschaf van reservedelen ligt bij de Defensie Materieel Organisatie, 
waar het Defensie Materieelproces de basis is voor de materieelvoorziening. Naast het Defensie 
Materieelproces beschikt de projectleider van een materieelproject over het managementconcept 
Integrated Logistic Support. Binnen Integrated Logisitic Support warden alle kosten gepaard gaande 
met de invoer van nieuw materieel integraal beschouwd : het voorzien in , exploitatie (gebru ik en 
instandhouding) en de afstoting van materieel. Het Defensie Materieelproces en het 
mangementconcept Integrated Logisitic Support geven de projectleider geen leidraad hoe om te gaan 
met reservedelen . 

Het ontbreken van beleid hoe om te gaan met reservedelenmanagement leidde tot het onderzoeken 
van beschikbare literatuur op dit gebied. Theorie op gebied van voorraadbeheersing, bedrijfszekerheid 
en Material Requirement Planning voldoet niet aan de eis de operationele beschikbaarheid van een 
systeem als geheel te maximaliseren op basis van een pakket reservedelen gegeven een beperkt 
budget. De theorie van Multi-Echelon Technique for Recoverable Item Control voldoet wel aan deze 
eis. Middels marginale analyse is het mogelijk de beschikbare budgetten optimaal te investeren in 
reservedelen rekening houdend met de gedistribueerde structuur van eenheden , magazijnen en 
onderhoudsbedrijven van defensie. 

De modellen lnventri, OPUS10 en VMETRIC XL zijn gebaseerd op de theorie van METRIC. De 
modellen FEL-GLOW en QUAST maken gebruik van een servicegraad per onderdeel of van 
servicegraad van een pakket onderdelen waaruit hetzij operationele beschikbaarheid , hetzij 
pakketprotectie wordt afgeleid. Bestudering van de aannames en eigenschappen van de modellen 
bracht aan het licht dat de modellen lnventri en VMETRIC XL uitgaan van bevoorrading tijdens de 
missie, de modellen FEL-GLOW en QUAST gaan ervan uit dat een eenheid voldoende reservedelen 
bij zich moet hebben om een missie zelfstandig te volbrengen . Het model OPUS10 is in staat beide 
situaties te modelleren . Om de modellen onderling vergelijkbaar te maken is een tweetal 
prestatiematen gedefinieerd: een prestatiemaat op basis van expected backorders conform de theorie 
van METRIC en een prestatiemaat op basis van de servicegraad zoals gehanteerd binnen FEL
GLOW. 

De uitkomsten van de modellen in de vorm van een lijst met reservedelen is voor een tweetal 
theoretisch en een drie operationele cases (van de radarsystemen Variant, SMART-L en APAR) 
vergeleken middels de twee prestatiematen . Uitgaan van de prestatiemaat servicegraad (en de 
daaruit afgeleide beschikbaarheid) leidt tot de conclusie dat lnventri, OPUS en VMETRIC een te lage 
voorraad reservedelen adviseren om de missie te volbrengen. Uitgaan van de prestatiemaat expected 
backorders (en de daaruit afgeleide beschikbaarheid) , leidt tot de conclusie dat FEL-GLOW en 
QUAST, een veel te grate voorraad reservedelen adviseren. De kosten gepaard gaande met de 
prestatiemaat servicegraad liggen bij de drie operationele cases van de radarsystemen Variant, 
SMART-L en APAR een factor 2,8 tot 24,3 zo hoog als wanneer uitgegaan wordt van de prestatiemaat 
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expected backorders. De uitkomsten van modellen lnventri, OPUS10 en VMETRIC XL verschillen 
onderling in twee van de drie cases (Variant en APAR) minder dan 1 % indien naar kosten en 
expected backorders wordt gekeken . Het model FEL-GLOW presteert bij het bepalen van de 
boordvooraad op basis van de prestatiemaat servicegraad altijd beter dan het model QUAST. 

Vergelijk van adviezen van de modellen met de daadwerkelijk gekochte reservedelen van de 
radarsytemen Variant, SMART-Len APAR laat zien dat defensie voor twee van deze drie systemen 
(veel) te weinig reservedelen heeft gekocht om een hoge operationele beschikbaarheid van alle 
eenheden te garanderen. Zo is de verwachte operationele beschikbaarheid van het Variant 
radarsysteem maar 32, 16% voor een missie van 160 dagen. Voor APAR is de verwachte operationele 
beschikbaarheid over vier schepen 0% indien voor ieder schip een missie van 160 vaardagen per jaar 
gepland wordt. Redenen dat de daadwerkelijke beschikbaarheid van de systemen waarschijnlijk hoger 
is, liggen in de lagere gebruiksintensiteit (in dagen) op jaarbasis, het minder vaak falen dan verwacht 
en het toepassen van kannibalisatie: onderdelen uit schepen die in de haven van Den Helder liggen 
voor onderhoud warden gebruikt om de schepen die op zee zijn operationeel te houden. 

Gebruik van de modellen maakt een goede afweging van kosten van reservedelen tegen 
beschikbaarheid mogelijk . Defensie dient echter wel te besluiten tot de keuze van een enkel model 
zodat schaarse kennis op het gebied van reservedelenmanagement niet opgaat aan discussies over 
welk model het "juiste" advies geeft. Het advies van deze scriptie is te kiezen voor het model OPUS10 
vanwege de mogelijkheid zowel missies onafhankelijk van herbevoorrading als continue 
herbevoorrading tijdens de missie te modelleren, de lage licentiekosten, de goede supportorganisatie 
en het feit dat het model reeds binnen een deel van defensie is ingebed. lnbedding binnen een op te 
richten bureau levensduurkosten maakt het bovendien mogelijk afspraken ten aanzien van gewenste 
beschikbaarheid, te volbrengen missieduur en budgetten beter te borgen richting opdrachtgever en 
eindgebruiker van het systeem. 
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Abstract 

The armed forces increase the security of civilians and defend the interests of our country in these 
times of globalisation and open borders, as well within our own borders as abroad. Units of the armed 
forces are often deployed outside of the Netherlands for a long period of time, so the upkeep of their 
equipment is a challenging task. In the theatre of operation repair of faulted equipment is almost 
always done by repair of replacement of the defect component. This method of repairing equipment 
requires sufficient stocks of spares. This thesis focuses on the initial supply of spare parts . Initial 
supply of spare parts deals with the spares that are bought along with a new weapon system within 
the investment budget of a material project. Resupply is outside the scope of this research . 

The armed forces are using or are confronted by five models used to determine initial stocks of 
spares, FEL-GLOW, lnventri, OPUS10, QUAST and VMETRIC . The recommend spare part lists 
generated by these models differ greatly and lead to long discussions during procurement of spare 
parts. Objective of this thesis is to provide insight in the models and to clarify differences. 

The Defence Material Organisation is responsible for the procurement of spare parts. The Defence 
Materiel Proces is the basis for the provision of new materiel. Beside the Defence Materiel Process, a 
project leader has at his disposal the management concept Integrated Logistic Support. Integrated 
Logistic Support reflects on the integral introduction of new materiel: procurement, exploitation (usage 
and maintenance) and disposal of materiel. The Defence Materiel Process and the management 
concept Integrated Logistic Support do no provide the project leader with a predefined method how to 
deal with spare parts . 

Due to the lack of policy a survey of literature on the subject of spare part management was performd. 
Literature considering stock policies , reliability engineering and Material Requirement Planning did not 
comply with the need to maximize operational availability on a system level based on a amount of 
spare parts and given a limited budget. Multi-Echelon Technique for Recoverable Item Control did 
comply with this need. Using marginal analysis it is possible to invest available budgets optimally in 
spare parts, while considering the d_istributed structure of units, warehouses and maintenance 
establishments of the armed forces . 

The models lnventri, OPUS10 and VMETRIC XL are based on METRIC. The models FEL-GLOWand 
QUAST make use of fill rate per component or fill rate per package of components . Studying the 
assumptions of the models made clear lnventri and VMETRIC XL assume continuous resupply during 
operations of a unit. FEL-GLOW and QUAST assume a unit fulfils its deployment without any support 
from the Netherlands. The model OPUS10 is capable of modelling both assumptions. In order to make 
the models comparable, two measures of performance were defined: one based on expected 
backorders based on the METRIC theory and one based on fill rate using the definition of FEL-GLOW. 

The results of the models, recommended spare part lists, were compared for two theoretical and tree 
operational cases (the radar systems Variant, SMART-Land APAR) using the two measures of 
performance. Using the measure of performance based up on fill rate resulted in the conclusion 
lnventri, OPUS and VMETRIC advice far too few spare parts in order to fulfil a mission . Using the 
measure of performance based upon expected backorders resulted in the conclusion FEL-GLOW and 
QUAST advise for to much spare parts . The costs involved when using the measure of performance 
fill rate is a factor 2.8 to 24.3 times higher then the cost involved when using the measure of 
performance based upon expected backorders. Difference of the advice of lnventri, OPUS and 
VMETRIC is as small as 1 % when looking at expected backorders and cost for two out of three 
operational cases (Variant and APAR). The model FEL-GLOW always achieves a higher fill rate when 
compared to QUAST and using the same amount of money. 

When comparing the outcome of the models with the amount of spare parts that are bought for 
Variant, SMART-Land APAR, it seems the armed forces procured far too few spare parts for Variant 
and APAR in order to achieve a high operational availability. The expected operational availability is 
only 32, 16% for a mission of 160 days for the variant radar system. For the APAR system the 
expected operational availability for four frigates is 0% when a 160 days mission for each frigate is 
considered. The reason the operational availability may be higher in the real world , are the lower user 
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intensity (in days), the less then expected failure behaviour and cannibalisation: parts of frigates 
moored in Den Helder for maintenance are used to keep the other frigates at sea operational. 

A good consideration of cost of spare parts against operational availability is possible when using the 
models. The armed forces must however decide to choose a single model so sparse knowledge on 
spare part management is not lost to discussions on which model is "the best". This thesis advice to 
choose the model OPUS10 due to the flexibility to model both independent missions as well as 
continuous resupply situations, the low licence cost, the good support organisation and the fact the 
model is already being used in a department of the Defence Materiel Organisation. A new Life Cycle 
Cost department could secure the knowledge on spare part management, agreements on required 
availability, length of deployments and budgets, making the Defence Material Organisation a more 
reliable partner for its customers . 
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1 Onderzoeksplan 

1.1 lnleiding 

In deze tijd van mondialisering en open grenzen zijn nationale en internationale veiligheid 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De krijgsmacht zorgt binnen deze context voor de bevordering 
van de veiligheid van burgers en de verdediging van de belangen van ons land, zowel binnen de 
eigen landsgrenzen als ver daarbuiten. Deze taken stellen hoge eisen aan het personeel, maar niet 
minder aan het materieel. Om de inzetbaarheid van de krijgsmacht op een hoog niveau te houden 
investeert defensie continu in nieuw materieel en dient het bestaande materieel kosteneffectief 
inzetgereed gehouden te worden. 

Eenheden zijn vaak langdurig buiten Nederland actief zodat instandhouding van het materieel 
uitdagend kan zijn zonder directe ondersteuning van onderhoudsbedrijven en leveranciers. Op 
missielocatie is een grote mate van zelfvoorzienendheid vereist om het materieel operation eel te 
houden en defecten te repareren . Reparatie van defecten geschiedt tegenwoordig bijna altijd door het 
vervangen van het defecte onderdeel door een identiek nieuw onderdeel ("repair by replacement") en 
vraagt dus om voldoende reservedelen . 

In de aanschaffase van nieuw materieel wordt op basis van verwachte missieduur, gewenste 
operationele beschikbaarheid en verwacht faalgedrag van onderdelen van een installatie, een 
inschatting gemaakt van de benodigde hoeveelheid reservedelen . Daar het veelal gaat om complexe 
technische installaties met vele honderden onderdelen , ieder met eigen faalgedrag en kostprijs , wordt 
er voor deze inschatting gebruik gemaakt van modellen . Deze modellering maakt het mogelijk kosten 
van reservedelen te optimaliseren tegen gewenste beschikbaarheid van de installatie, rekening 
houdend met budgetbeperkingen, verspreiding van eenheden over de wereld en beperkt beschikbare 
reparatiecapaciteit in het land van herkomst. 

Deze scriptie zal ingaan op het vergelijk van de uitkomsten van een vijftal modellen die worden 
gebruikt binnen de Nederlandse defensie. 

1.2 Aanleiding tot onderzoek 

De huidige situatie binnen de Defensie Materieel Organisatie ten aanzien van het bepalen van de 
hoeveelheid reservedelen is niet inzichtelijk en eenduidig. Ook de invloed van reservedelen op 
operationele beschikbaarheid wordt maar beperkt gemodelleerd. Er bestaan binnen defensie wel 
modellen om beschikbaarheid te modelleren en de hoeveelheid reservedelen te bepalen, maar deze 
modellen bestaan naast elkaar en het ontbreekt aan inzicht in de verschillen tussen de diverse 
modellen. 

Het logistieke beleid dat binnen defensie gevoerd wordt, biedt geen uitsluitsel op dit punt. Daarnaast 
worden de projectleiders geconfronteerd met "recommended spare part lists" van de industrie 
waarvan het niet mogelijk is te bepalen of deze inschattingen gebaseerd zijn op een reeel aantal te 
verwachten storingen of dat de fabrikant meer commerciele motieven heeft. 

1.3 De probleemstelling en onderzoeksopdracht 

1.3.1 Probleemstelling 
De Defensie Materieel Organisatie gebruikt op dit moment diverse modellen voor het bepalen van de 
hoeveelheid reservedelen die benodigd is voor het leveren van de gewenste operationele gereedheid 
van wapensystemen gedurende missies tegen minimale kosten . De uitkomsten van deze modellen 
verschillen sterk en leiden door het ontbreken van inzicht in de theoretische achtergrond van de 
diverse modellen, tot langdurige discussies en meningverschillen bij de aanschaf van reservedelen . 
De Defensie Materieel Organisatie dient inzicht te krijgen in de verschillen tussen de diverse modellen 
en in de toekomst bij de aanschaf van reservedelen gebruik te maken van een eenduidig model. 

1.3.2 Onderzoeksopdracht 
Analyseer de huidige modellen waarmee bij de sectie Sensortechnologie van de afdeling 
Wapensystemen en Sensortechnologie van Resort Zee van de Directie Materieel Organisatie 
geconfronteerd wordt. Betrek hierbij tevens de modellen in gebruik bij de Resorts Land en Lucht en de 
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afdeling logistiek beleid. Maak de verschillen in de modellen inzichtelijk en adviseer over de werking 
en gebruik van de modellen in diverse praktijksituaties. 

1.3.3 Doelstelling 
lnzicht te verkrijgen in de verschillen tussen de diverse modellen in de defensieomgeving, deze 
verschillen tussen de modellen te verklaren. Adviseren ten aanzien van een keuze van een enkel 
model voor het optimaliseren van de operationele gereedheid van wapensystemen door de aanschaf 
van reservedelen . 

1.4 Onderzoeksvragen 

De volgende deelvragen zullen de basis vormen voor de invulling van de hoofdstukken: 
1. Wat is de huidige situatie en/of het beleid ten aanzien van reservedelen en modellering bij de 

Defensie Materieel Organisatie (OMO) en wat is reden dat diverse modellen binnen de 
defensie0mgeving warden gebruikt? (Hoofdstuk 2) 

2. Wat is de theoretische basis van reservedelenmanagement in de literatuur? (Hoofdstuk 3) 
3. Zijn de modellen onderling vergelijkbaar of vergelijkbaar te maken middels de definitie van 

een prestatiemaat? (Hoofdstuk 4) 
4. Wat zijn de verschillen tussen de modellen wanneer de uitkomsten van de modellen bij 

doorrekening van een tweetal theoretische cases en een drietal operationele cases met elkaar 
vergeleken warden? (Hoofdstuk 4 & 5) 

5. Hoe sluiten de modellen aan bij de praktijk binnen defensie in het algemeen en OMO in het 
bijzonder? (Hoofdstuk 6) 

6. Conclusies en aanbevelingen: wat is het antwoord op de onderzoeksopdracht van de scriptie 
en wat verdient nadere aandacht of uitwerking? (Hoofdstuk 7) 

1.5 Onderzochte modellen en beperkingen 

1. Deze scriptie beperkt zich tot het verkrijgen van inzicht in en het vergelijken van bestaande 
modellen en bestaande software. Er zal op basis van het verkregen inzicht geen nieuw model 
ontwikkeld warden of optimalisatie uitgevoerd warden buiten bestaande software om. De 
volgende modellen zullen beschouwd warden : 

• FEL-GLOW in gebruik bij TNO Defensie en Veiligheid en DMO/Ressort Zeesystemen 
en Bedrijven voor initiele bevoorrading van wapen- en communicatiesystemen aan 
board van M-fregatten, LCF, LPD2, Onderzeeboten , Mijnenjagers, etc. 

• lnventri in gebruik bij de firm a Thales Naval Nederland 
• OPUS10 van de firma Systecon (Zweden) in gebruik bij Commando 

Landstrijdkrachten (CLAS) en het projectteam NATO Helikopter 1990 (NH90) 
• QUAST model gehanteerd door DMO/Marinebedrijf 
• V-Metric XL van de firma TFD Group 

2. Deze scriptie focust op reservedelen , onderdelen die gebruikt word en ter vervanging van een 
defect onderdeel en niet op onderdelen of gereedschappen die benodigd zijn om fouten op te 
sporen of om defecte delen te vervangen. 

3. Deze scriptie beperkt zich tot initiele bevoorrading. Hiermee warden reservedelen bedoeld die 
gekocht word en bij de aanschaf van een nieuw wapensysteem vanuit het investeringsbudget. 
Herbevoorrading vanuit het exploitatiebudget wordt buiten beschouwing gelaten . Het verschil 
tussen beide budgetten en het verschil tussen initiele verwerving en herbevoorrading, zal in 
hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 warden toegelicht. 
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1.6 Plan van aanpak 

Literatuuronderzoek 
(Hoofdstuk 3) 

i 
Modelbeschrijvingen en 

vergelijkbaarheid 
(Hoofdstuk 4) 

i 
Case studies 

(Hoofdstuk 4 & 5) 

i 
Beschrijving huidige , . Aansluiting modellen bij 

situatie (Hoofdstuk 2) ~ ~ huidige situatie 
(Hoofdstuk 6) 

i 
Conclusies en 
aan beveling en 
(Hoofdstuk 7) 

Figuur 1: Onderzoeksactiviteiten 
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2 Beheer defensiematerieel 

2.1 lnleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de factoren die van belang zijn tijdens levensduur van defensie materieel en 
hun relatie tot de aanschaf van reservedelen . De Defensie Materieel Organisatie (OMO; paragraaf 
2.2) is verantwoordelijk voor het materieel gedurende de gehele levensduur. Voor grate projecten 
(grater dan 5 miljoen euro) maakt defensie gebruik van een standaard procedure: het Defensie 
Materieel Proces (DMP; paragraaf 2.3) . Binnen het DMP maakt defensie diverse afwegingen voordat 
het materieel aangeschaft wordt. Een van deze afwegingen is een levensduurkostenanalyse 
waarbinnen men alle kosten van initiele aanschaf, exploitatievoorbereiding, exploitatie, onderhoud 
gedurende de exploitatie tot en met de afstoting probeert in te schatten . Deze materieelbenadering 
vanuit levensduurkosten komt voort uit het managementconcept Integrated Logistic Support (ILS; 
paragraaf 2.4) dat de OMO hanteert bij het beheer van al het defensie materieel. Binnen dit 
managementconcept zijn diverse partijen betrokken die ieder hun invloed en verantwoordelijkheid 
hebben op de eisen die aan materieel gesteld worden (paragraaf 2.5) . Tenslotte zal middels een 
voorbeeld van de beschrijving van de exploitatievoorbereiding van het APAR systeem inzicht gegeven 
worden in kenmerkende waarden van beslissingsvariabelen. 

2.2 Verantwoordelijkheid: Defensie Materieel Organisatie 

De OMO is sinds 1 april 2006 binnen het Ministerie van Defensie als dienstencentrum 
verantwoordelijk voor het defensiematerieel gedurende de gehele levensduur: van de aankoop, het 
groot onderhoud gedurende de exploitatie tot en met de afstoting. De organisatie bestaat uit bijna 
6.000 medewerkers verspreid over het hoofdkantoor in Den Haag en logistieke en 
onderhoudsbedrijven op diverse locaties in het land. Intern defensie is de OMO tevens 
verantwoordelijk voor het materieelbeleid . 

De OMO is op 1 april 2006 gevormd uit de volgende organisatieonderdelen : 
• Directie Materieel Koninklijke Marine (DMKM) 
• Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (DMKLu} 
• Materieel Logistiek Commando (MATLOGCO) 

Figuur 2: Organogram Defensie Materieel Organisatie 
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Tot 1 april 2006 waren deze organisatieonderdelen geheel zelfstandig verantwoordelijk voor de 
aanschaf, exploitatie en afstoting van materieel voor respectievelijk de Koninklijke Marine, de 
Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Landmacht. Er was slechts in beperkte mate sprake van 
samenwerking tussen de organisatieonderdelen, ieder onderdeel had zijn eigen contractmanagers, 
projectleiders, directie beleid en stafafdelingen. Een dee! van deze verzuiling is in de nieuwe situatie 
(zie figuur 2) ongedaan gemaakt door alle contractmanagers gezamenlijk onder te brengen in het 
Ressort Verwerving, en alle projectleiders van DMP-projecten (zie paragraaf 2.3) onder te brengen in 
het Ressort Projecten . 

2.3 Materieelvoorziening: Defensie Materieelproces 

Sinds de jaren tachtig vormt het Defensie Materieel Proces [16] de basis voor de 
materieelvoorziening. Materieelvoorziening is een complex proces met vele spelers waaronder 
bewindslieden, de krijgsmachtdelen, het parlement, de media, nationale onderzoeksinstellingen en 
industrieen , buitenlandse overheden en organisaties voor internationale samenwerking. Projecten 
kunnen zich over vele jaren uitstrekken, terwijl de internationale verhoudingen kunnen veranderen en 
de technologie verder ontwikkeld wordt. Het aan te schaffen product moet voldoen aan de gestelde 
eisen , binnen een bepaalde tijd leverbaar zijn voor een prijs die valt binnen het projectbudget. Met 
materieelprojecten kan bovendien veel tot zeer veel geld zijn gemoeid . Dit zijn de redenen dat voor 
een gestandaardiseerde opzet voor de materieelvoorziening en daarmee met een voor de Tweede 
Kamer transparante besluitvorming is gekozen. 

Het DMP voorziet in politieke besluitvorming op belangrijke keuzemomenten in projecten gedurende 
de gehele looptijd van projecten . Hiertoe is het verwervingsproces in een aantal fasen ingedeeld: 

• de behoeftestelling (fase A) 
• de voorstudie (fase B) 
• de studiefase (fase C) 
• de verwervingsvoorbereiding (fase D), waarna de realisatie van het project aanvangt 
• de evaluatie fase (fase E) , voor projecten grater dan 250 miljoen euro. 

leder fase wordt afgesloten met een DMP document dat aan bewindslieden en de Tweede Kamer 
wordt voorgelegd ter goedkeuring. 

Binnen de behoeftestellingfase (fase A) warden kwalitatieve en kwantitatieve eisen gesteld aan de te 
verwerven capaciteit. Randvoorwaarden bij deze eisen zijn budget en het tijdpad waarbinnen de 
capaciteit beschikbaar moet komen . Daarnaast bevat het DMP-A document eisen ten aanzien van 
inzetbaarheid , operationele beschikbaarheid en verwachte missieduur van een eenheid of systeem en 
gaat het in op personele, materiele, organisatorische en logistieke consequenties. Al deze eisen zijn 
van belang bij het bepalen van de verwachte levensduurkosten van een $ysteem en werken direct 
door in de hoeveelheid benodigde reservedelen . 

Tijdens de voorstudiefase (fase B) wordt een eerste selectie gemaakt van productalternatieven en 
technische realisatiemogelijkheden . Per productalternatief wordt een overzicht gemaakt van te 
verwachten investerings- en exploitatiekosten en volgt een eerste opzet van een plan voor de 
voorbereiding van de introductie. Het gaat daarbij onder meer om initiele opleidingen, verwerving 
van speciale gereedschappen en reservedelen , opleidingsmiddelen en bouw van infrastructuur. Bij 
berekening van de verwachte investerings- en exploitatiekosten wordt voor het eerst gebruik gemaakt 
van modellen. 

De studiefase (fase C) kenmerkt zich door een nadere verfijning van de algemene eisen aan het 
product en de samenstelling van een lijst met de meest in aanmerking komende productalternatieven 
(de 'shortlist'). De studiefase (fase C) en voorstudiefase (fase B) kunnen gecombineerd warden tot 
een fase. 

In de D-fase wordt de keuze voor een bepaald product en de leverancier gemaakt en vangt de 
realisatie van de projectopdracht aan. Tijdens deze fase vindt wederom een detaillering van de 
levensduurkostenberekening plaats op basis van informatie die van de toeleverende fabrikant wordt 
verkregen. Op basis van deze berekening warden de ILS producten gekocht, hieronder vallen ook de 
reservedelen voor een installatie. 
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Fase E, de evaluatie, geeft inzicht in het verloop van het project en de ervaringen met het product. Het 
is vooral bedoeld om lessen te trekken uit het project en de Tweede Kamer te informeren. Voor de ILS 
producten en reservedelen is deze fase niet van belang. 

lnvesteringskosten versus exploitatiekosten 
Een belangrijk kenmerk van het voorgaande DMP-proces is het verschil tussen exploitatiekosten en 
investeringskosten. Dit verschil wordt nader toegelicht om de beperking in paragraaf 1.5 te 
onderbouwen. 

De voorbereiding van een project (tijdens de voorstudie en studiefase) en daadwerkelijke realisatie , 
inclusief exploitatievoorbereiding, is de taak van de projectleider van het betreffende project. De 
projectleider dient zijn projectopdracht inclusief exploitatievoorbereiding binnen zijn projectbudget te 
realiseren, dit budget wordt ook wel het investeringsbudget genoemd. Onder de 
exploitatievoorbereiding vallen onder andere de aanschaf van een initiele voorraad reservedelen en 
het inrichten van reparatiecapaciteit bij een onderhoudsbedrijf of het sluiten van een 
onderhoudscontract voor reparatie van defecte reservedelen . Een groat deel van de kosten , 
gemiddeld rond de 50%, van de exploitatievoorbereiding gaat zitten in aan te schaffen reservedelen 
en in te richten reparatiecapaciteit. Ter onderbouwing van de benodigde hoeveelheden reservedelen 
en reparatiecapaciteit en daarmee samenhangende kosten, wordt gebruik gemaakt van modellering. 

De verantwoordelijkheid van het onderhoudsbedrijf begint na de overdracht van een systeem van de 
projectleider aan de operationele eenheid die het systeem gaat gebruiken. Het onderhoudsbedrijf is 
verantwoordelijk voor het instandhouden van het systeem gedurende de levensduur, meestal 15 tot 
25 jaar, van het systeem. Onder deze instandhouding vallen het repareren van reservedelen en 
herbevoorraden van reservedelen indien deze niet meer repareerbaar zijn . Het onderhoudsbedrijf 
beschikt over een eigen budget, het exploitatiebudget, om er voor te zorgen dat de operationele 
beschikbaarheid van een systeem gedurende de levensduur gegarandeerd blijft. Tijdens de 
exploitatiefase komt er meer informatie beschikbaar over gebruik van reservedelen en het 
daadwerkelijke faalgedrag van het systeem. Op basis van deze informatie is het voor het 
onderhoudsbedrijf mogelijk voorraadniveaus van de initiele voorraad reservedelen te wijzigen . Deze 
wijzigingen zijn qua aantallen en beschikbaar budget meestal klein, hernieuwd modelleren van 
beschikbaarheid op basis van kosten en reservedelen om te bepalen welke reservedelen benodigd 
zijn, vindt meestal niet plaats. 

De nadruk om aandacht te geven aan modellering tijdens de exploitatievoorbereiding vanuit het 
investeringsbudget en de verantwoordelijkheid van de projectleider om alleen een initiele voorraad 
reservedelen aan te schaffen , is de reden de modellering binnen deze scriptie te beperken tot de 
initiele bevoorrading vanuit het investeringsbudget. 

2.4 Beleid: Integrated Logistic Support 

De OMO maakt gebruik van het managementconcept Integrated Logistic Support om alle kosten en 
voorbereidingen voor invoer van nieuwe materieel integraal te beschouwen . Dit managementconcept 
ten aanzien van levensduurkosten is vastgelegd in het handboek Integrated Logistic Support [2] . 

SEl+~EFiE 

.SC.l.L'G 

Figuur 3: Fasen /LS proces uit /LS handboek 

Het handboek ILS is met name bedoeld voor de projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de initiele 
aanschaf van materieel en de voorbereiding van de exploitatie van het materieel. Life Cycle 
Management (LCM) vormt de basisgedachte van het ILS handboek. LCM omvat de gehele 
levenscyclus van materieel; het voorzien in, de exploitatie (gebruik en instandhouding) en de afstoting 
van materieel. LCM betreft het besturen en beheersen van het gehele proces, met inbegrip van de 
ondersteunende processen. Het doel van LCM is het voorzien in een functionele (operationele) 
behoefte door de realisatie van goede mix van materieel, personeel en ondersteuningsmiddelen tegen 
minimale levensduurkosten, hierbij hoort tevens het be·invloeden van het ontwerp indien dit mogelijk 
is . 
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Taken die onder ILS vallen en waar de projectmanager voor verantwoordelijk is, zijn , naast de initiele 
aanschaf van het systeem, onder andere: 

• exploitatievoorbereiding 
• opleidingen technisch personeel 
• verzorgen documentatie en tekeningenpakket 
• aanschaf van reservedelen 
• aanschaf van speciale meetmiddelen 
• verzorgen periodiek onderhoudssysteem 
• infrastructuur ten behoeve van reparatie 

Het ILS handboek spreekt bij het uitvoeren van de stappen van het Integrated Logistic Support 
Analysis Proces over meerdere gestandaardiseerde analysetechnieken . Deze analysetechnieken 
dienen ter bepaling van de factoren die bij de onderhoudbaarheid van een installatie van belang zijn 
en daarmee de inzetgereedheid en de levensduurkosten bepalen. Doel van de analyses is het 
vaststellen welk onderhoud aan de installatie mogelijk is of nut heeft. Genoemde technieken zijn : 

• Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA) ter bepaling van mogelijke wijze 
van falen en de ernst van de gevolgen van de faalmodi ; 

• Reliability Centered Maintenance (RCM) om een uitspraak te doen over de 
beschikbaarheid van componenten, de interactie van componenten in een systeem als 
geheel en het bepalen van optimale onderhoudsintervallen; 

• Maintenance Task Analysis (MTA) ter bepaling hoe (preventieve) onderhoudstaken 
uitgevoerd moeten warden; 

• Level Of Repair Analysis (LORA) techniek ter bepaling op welk onderhoudsniveau 
onderhoud uitgevoerd dient te warden . 

Op de analysetechniek Reliability Centered Maintenance (RCM) zal nader ingegaan word en omdat 
deze techniek de basis bevat waarop de reservedelenoptimalisatiemodellen gebaseerd zijn : Reliability 
Engineering. RCM is een analysetechniek metals doel het optimaliseren van de uitvoering van 
onderhoudsactiviteiten . De basisgedachte van RCM is dat de beschikbare middelen het beste kunnen 
warden ingezet voor die componenten, waarvan het falen serieuze gevolgen kan hebben voor 
bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de installatie, kosten, veiligheid of milieu. De 
onderhoudsactiviteiten aan deze componenten worden ge"identificeerd en geoptimaliseerd. 
Hierbij zal, indien mogelijk of wenselijk, word en getracht storingen te voorkomen door preventief 
onderhoud uit te voeren. Meer in detail betekent dat voor een RCM analyse onder andere: 

• het op de juiste plaats toepassen van correctieve of preventieve onderhoudsactiviteiten, 
leidend tot een minimalisatie van de geplande en ongeplande niet beschikbaarheid ; 

• minimalisatie van de onderhoudskosten ; 
• het onderkennen van mogelijke ontwerpwijzigingen; 
• het identificeren van de zwakke componenten in bestaande installaties; 
• het identificeren van de zwakke punten in de huidige onderhoudsactiviteiten . 

Daarnaast kan RCM gebruikt warden om tijdens het ontwerp van de installatie de beschikbaarheid 
van de installatie te optimaliseren door potentiele faalbronnen redundant uit te voeren, onderdelen 
makkelijk vervangbaar le maken zodat snelle reparatie mogelijk is en is het vanuit de wiskundige 
achtergrond van RCM mogelijk een groot aantal onderhoudsactiviteiten te voorspellen. 

In verband met de benodigde installatiegegevens kan de RCM analyse pas uitgevoerd warden nadat 
het ontwerp grotendeels is afgerond. 

Het ILS handboek noemt echter geen modellen die gebruikt kunnen warden voor de kwantitatieve 
analyses en laat de projectmanager vrij in zijn keuze. Deze keuzevrijheid heeft er in de loop van de 
jaren toe geleid dat er door de diverse voormalige organisatieonderdelen van de OMO (zie paragraaf 
2.2), de diverse modellen zoals genoemd in hoofdstuk 1, paragraaf 1.5 gehanteerd warden voor het 
bepalen van hoeveelheden reservedelen. 

2.5 Fasen binnen ILS proces: actoren en verantwoordelijkheden 

Binnen de verschillende fasen van het ILS proces zijn verschillende stafafdelingen en 
organisatieonderdelen betrokken. ledere stafafdeling of organisatieonderdeel dat in deze paragraaf 
genoemd wordt is verantwoordelijk voor deelproducten van of eisen ten aanzien van 
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materieelprojecten. Eisen of kenmerken die invloed hebben op de keuze van reservedelen worden 
hier genoemd. 

Behoeftestelli ngfase 
In de behoeftestellingfase wordt door de stafafdeling Defensie Operationeel Beleid Behoeftestellingen 
en Plannen (DOBBP) vastgesteld welk materieel benodigd is voor defensie om de taken van defensie 
voor de komende jaren uit te kunnen voeren. De DOB BP koppelt een budget aan deze 
behoeftestelling inclusief een reservering (meestal 10 a 15% van projectbudget) voor alle ILS 
producten, waaronder reservedelen . De DOBBP legt bovendien vast hoeveel dagen per jaar een 
eenheid operationeel dient te zijn en wat de gebruiksintensiteit is. Daarnaast legt de DOBBP de eisen 
ten aanzien van availability vast. Het document waarin al deze eisen verwoord worden, is het DMP-A. 

Voorstudie- , Studie- en Voorbereiding Verwervingsfase 
De voorstudiefase, studiefase en voorbereiding verwervingsfase worden meestal gecombineerd tot 
een eerste uitwerking van productalternatieven. Binnen deze fases vindt er veelvuldig overleg plaats 
tussen de projectleider van de OMO en de DOBBP om de (algemene) eisen uit het DMP-A te vertalen 
naar een Nadere Specificatie van Eisen (NSE) die een verdieping bevat op technisch vlak. Tijdens 
deze fase kunnen bovendien strategische beslissingen genomen worden waar systemen gerepareerd 
gaan worden, inbesteed bij defensie of uitbesteed bij de toeleverende industrie. Van ieder 
productalternatief worden levensduurkostenberekeningen gemaakt. De projectleider van de OMO of 
een deelprojectleider stelt bovendien eisen op technische vlak: ten aanzien van repareerbaarheid , ten 
aanzien van (noodzakelijke) redundantie en ten aanzien van onderhoudbaarheid. 

Realisatiefase 
In de realisatiefase wordt door de projectleider van de OMO een contract gesloten met de industrie 
voor de levering van het gewenste materieel. In sommige gevallen wordt hierbij gelijk een 
onderhoudscontract gesloten , maar meestal vindt uitwerking van benod igde ILS-producten tijdens de 
productie van het materieel plaats. Daar de productiefase van het materieel bij grote 
materieelprojecten meerdere jaren kan duren, is hier dan ook nog voldoende tijd voor. De projectleider 
schaft tijdens de realisatiefase de reservedelen en reparatiecapaciteit ten behoeve van reparatie van 
reservedelen voor een systeem aan. Hieraan vooraf gaat een studiefase naar de benodigde 
hoeveelheden reservedelen , dit is het punt waar de modellen binnen deze scriptie gebruikt worden. 
De projectleider baseert zijn beslissingen op informatie afkomstig van de leverancier, adviezen van 
deelprojectleiders en uitkomsten van modellen . lnformatie van de leverancier kan bestaan uit 
Recommend Spare Parts Lists (RSPLs) voor het gehele systeem of Mean Time Between Failure 
(MTBF) van individuele componenten, deze informatie vormt de input van modelruns of de basis van 
advies. Aan het einde van de fase levert de projectleider een werkend systeem aan de gebruiker. 
Afhankelijk van de projectgrootte is er dan 2 tot 10 jaar verstreken . 

lnstandhoudingfase 
In de instandhoudingfase is het systeem in gebruik bij de gebruiker, in het geval van een schip, het 
Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) en wordt het systeem onderhouden door een onderhoudsbedrijf 
van de OMO. In het geval van een marineschip is dit het Marinebedrijf in Den Helder. CZSK stelt 
Service Level Agreements op met het Marinebedrijf over de te halen operationele gereedheid tijdens 
de levensduur van het materieel. Tevens beslist CZSK over herverdeling van reservedelen tussen 
schepen en het toepassen van kannibalisatie. Het Marinebedrijf is verantwoordelijk voor de technische 
instandhouding van het systeem gedurende de levensduur. Zij is eigenaar van het reparatieproces 
van onderdelen en is in staat daarbinnen prioriteiten te stellen. Ten aanzien van reservedelen beschikt 
het Marinebedrijf over actuele vraaggegevens naar onderdelen als gevolg van gebruik. Op basis van 
deze gegevens kan het Marinebedrijf wijzigingen aanbrengen in de voorraad reservedelen om de 
operationele gereedheid te garanderen . De instandhoudingfase kan tussen de 5 en 30 jaar duren. 
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ILS-fase: Behoefte- Studies Reallsatle lnstand· 
stelllng houdlng 

// . ·· .. -----~ . ··. 
Actoren: DOB BP OMO CZSK/ 

(projectleider) Marinebedrijf 

Product: DMP-A (elsen) 

Kenmerken: ·Availability 
• Missieduur 
- ILS Budget 

Verwervingsplan 
(productkeuze) 

·MTBF 
• Bill of Material 
• Prijzen 

• Systeem 
• Reservedelen 
• Reparatle

capacltelt 

• Operationeel 
product 

• Onderhoud 

• Vraag naar 
onderdelen 

............ 
· ---II> 

Koppellng tussen ILS-fase en verantwoordelljke actor binnen ILS-fase 
Koppeling tussen ILS-fase en mede-verantwoordelijke actor binnen ILS-fase 
Actor X revert product Y of product X bevat kenmerken Y 

Figuur 4: Actoren, producten en kenmerken ten aanzien van reservedelen binnen ILS-proces 

2.6 Praktijkvoorbeeld: APAR systeem 

Naast voorgaande paragrafen die de verantwoordelijkheden , het materieelproces, het beleid en 
actoren toelichten , zijn de factoren die bij modellering van belang zijn tastbaarder te maken door een 
voorbeeld uit de praktijk te nemen. In dit geval is gekozen voor een complex radarsysteem, de Active 
Phased Array Radar (APAR) , aan board van de Luchtverdediging en Commandofregatten (LCF). 
Deze paragraaf zal ingaan op het project LCF en de operationele eisen volgend uit het DMP-A 
document, kenmerken van het radarsysteem , de onderhoudsfilosofie en de rol van het Marinebedrijf, 
aanschaf van reservedelen en reparatiecapacite it en de internationale setting van exploitatie van het 
radarsysteem. Het pakket reservedelen voor het APAR systeem zal in hoofdstuk 6 als case berekend 
en geanalyseerd warden . 

2.6.1 Behoeftestellingfase: operationele eisen 
Het APAR systeem is onderdeel van het project Luchtverdediging en Commandofregatten (LCF) . De 
operationele eisen die aan het APAR systeem gesteld warden, komen voort uit de eisen aan het 
project LCF, het APAR systeem is een deelproject van het project LCF Het project LCF voorziet in de 
verwerving van een viertal fregatten met als specifieke taak luchtverdediging op zee. Het project kent 
een financiele omvang van in totaal 1,6 miljard euro, waarvan tussen de 5 en 10% gereserveerd is 
voor ILS. Vanuit het DMP-A is de eis gesteld dat het schip in staat moet zijn 180 dagen per jaar op 
zee door te brengen, waarbij regelmatig deployments van 6 maanden voorkomen . Binnen deze 
deployments van 6 maanden, moet het schip in staat zijn 30 dagen zelfstandig te opereren, zonder 
ondersteuning vanaf de wal. In het DMP-A wordt geen eis gesteld aan de operationele 
beschikbaarheid. De projectleider heeft gesteld dat de operationele beschikbaarheid van het gehele 
systeem minimaal 80% dient te zijn voor vredesoperaties en 90% voor ernstoperaties. Onder 
vredesoperaties warden oefeningen en operaties buiten dreiginggebieden als de Perzische Golf 
verstaan. Emstoperaties spelen zich af binnen dreiginggebieden. De politiek bepaalt of een gebied 
een dreiginggebied is . 

2.6.2 Studiefase: systeemkenmerken APAR 
Het APAR systeem is een zogenaamde vuurleidingradar die ervoor moet zorgen dat de exacte positie 
van een luchtdreiging continu gevolgd wordt en indien nodig, een raket leidt naar deze luchtdreiging . 
Daar het systeem onderdeel is van het hoofdwapensysteem van het LCF en het schip zonder 
werkende APAR sterk verminderd inzetbaar is, is er tijdens het ontwerp van APAR veel aandacht aan 
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redundantie binnen het systeem besteed . De Bill of Material van APAR bestaat uit 16.000 
componenten verdeeld over 7 niveaus in de installatie. Het aantal vervangbare onderdelen ligt zo rand 
de 250 stuks, deze kunnen echter wel meerdere keren voorkomen in de installatie. Van alle 
onderdelen is gedurende de realisatiefase door de industrie bepaald wat de MTBF is en middels 
offerteaanvragen zijn de (commerciele) prijzen van de onderdelen vastgesteld . 

2.6.3 Rea/isatiefase: aanschaf van reservedelen en reparatiecapaciteit 
Op basis van het verwachte gebruiksprofiel van het systeem volgend uit het DMP-A en de door de 
projectleider gewenste operationele beschikbaarheid, is er binnen het project LCF gekozen voor het 
bepalen van de hoeveelheid reservedelen op basis van een drietal methoden : 

1. Overname van de Recommended Spare Parts List (RSPL) van de fabrikant; 
2. Overname van de Recommended Spare Parts List (RSPL) van de fabrikant na het 

toevoegen van een expert opinion van een maintenance engineer van het Marinebedrijf; 
3. Modellering aan de hand van het optimalisatieprogramma's. 

Voor modellering dient het verwachte of daadwerkelijke faalgedrag van componenten van een 
systeem bekend te zijn . Het daadwerkelijke faalgedrag van componenten kan bepaald warden aan de 
hand van gebruikservaringen . Voor de aanschaf van de initiele voorraad reservedelen zijn er echter 
nag geen gebruikservaringen van het systeem beschikbaar. Dit is de reden dat voor kapitale 
installaties van het LCF , waaronder APAR, is gekozen te betalen voor het verkrijgen van ILS 
informatie van installaties. Onderdeel van deze ILS informatie is het verwachte faalgedrag van 
componenten . Op basis van dit verwachte faalgedrag wordt de gewenste operationele 
beschikbaarheid uitgedrukt in een pakket reservedelen . 

Voor APAR is op basis van kostenafwegingen besloten dat twee schepen een basispakket 
reservedelen krijgen met Pakket Protectie (PP) van 80% en voor twee schepen een aanvullend pakket 
dat de PP verhoogt tot 90%. Dit aanvullende pakket heel het deltapakket. Een schip dat is uitgerust 
met het basispakket+deltapakket heeft dus een PP van 90%, en schip alleen uitgerust met 
basispakket heeft een PP van 80%. De definitie van pakketprotectie wordt in hoofdstuk 4, paragraaf 
4.5.4 verder uitgewerkt. 

2. 6.4 lnstandhoudingfase: onderhoudsfilosofie 
Kenmerk van de onderhoudsfilosofie van de OMO en Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) is dat 
storingen aan board van schepen warden gerepareerd door middel van "repair by replacement" van 
het defecte onderdeel. Het schip beschikt niet over reparatiecapaciteit om aan board tijdens een 
missie een elektronisch onderdeel te repareren en zal het defecte onderdeel opsturen naar de wal ter 
reparatie. Het schip beschikt over een voorraad (boord)reservedelen om gedurende de missies en 
deployments de operationele inzetbaarheid van installaties te garanderen . 

Fabrikant 

R 

Marinebedrijf 

Fregat 1 Fregat 2 Fregat 3 Fregat 4 

R B R B R B R B 

R = reparatiecapaciteit 
W = voorraad walreservedelen 
B = voorraad boordreservedelen 

Figuur 5: Reparatie en distributiestructuur tussen schepen en 
onderhoudsbedrijf 
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lndien het Marinebedrijf een onderdeel niet kan repareren, dan wordt het doorgestuurd naar de 
fabrikant van de installatie, alwaar het onderdeel gerepareerd wordt. De Turn Around Time (TAT) van 
reparaties bij de industrie is door het project LCF gesteld op 365 dagen. 

Het Marinebedrijf is verantwoordelijk voor de reparatie van defecte reservedelen die door de schepen 
opgestuurd worden. Het Marinebedrijf beschikt tevens over een voorraad (wal)reservedelen om de 
schepen gelijk te voorzien van een reserved eel als de boordvoorraad is uitgeput. of als een onderdeel 
niet in de boordvoorraad is opgenomen. Deze voorraad dient tevens als buffer voor de tijd dat 
onderdelen zich in het reparatiecircuit van het Marinebedrijf of de fabrikant bevinden . De TAT van 
reparaties bij het Marinebedrijf is gesteld op 180 dagen. 

Het komt tevens voor dat besloten wordt dat twee land en die gebruik maken van hetzelfde systeem, 
een gezamenlijke reparatiecapaciteit inrichten en een gezamenlijke hoeveelheid reservedelen 
aanschaffen. Dit leidt tot een uitbreiding van figuur 5 met extra schepen . In de APAR case (paragraaf 
5.5) zal dit voorbeeld gemodelleerd worden. 

lndien het schip niet op missie is, ligt het hetzij in de haven, hetzij in onderhoud, hetzij in conservatie, 
in al deze gevallen worden de sensor, wapen en communicatie (SEWACO) systemen niet of minimaal 
gebruikt, kritische storingen kunnen dan wel optreden, maar hebben geen directe invloed op de 
inzetbaarheid van het schip. Schepen die niet op missie zijn , worden gekannibaliseerd voor 
onderdelen die op dat moment niet voorradig zijn. Defensie gebruikt hiervoor het eufemisme 
"herverdeling". Dit is formeel geen beleid maar wel de praktijk. 
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3 Literatuuronderzoek: theoretische grondslag 
reservedelenmanagement 

3.1 lnleiding 

De vraag welke reservedelen op voorraad gelegd dienen te warden zal beschouwd warden vanuit een 
viertal invalshoeken . Ten eerste zal vanuit de theorie van Reliability Engineering in paragraaf 3.2 
ingegaan warden op de betrouwbaarheid en inzetbaarheid van systemen . Ten tweede zal in paragraaf 
3.3 vanuit de theorie van de voorraadbeheersing gekeken warden welke modellen aansluiten op onze 
situatie; we zijn immers benieuwd wat onze voorraadniveaus dienen te zijn voor reservedelen. De 
derde invalshoek (paragraaf 3.4) bestaat uit de theorie van productiebeheersing, met name binnen 
assemblageprocessen is veel bekend over de decompositie van een systeem in onderdelen en de 
tijdige aanvraag richting toeleveranciers van losse componenten. Tenslotte zal de theorie van 
METRIC vanuit het gezichtspunt van onderhoudsbeheersing beschouwd warden in paragraaf 3.5. Vier 
van de vijf modellen maken gebruik van optimalisatie die zijn oorsprong vindt in de theorie van een 
METRIC of daar sterk op lijken. Dit is de reden dater gekozen is de theorie van METRIC uitgebreider 
te bestuderen. Afwijkingen ten opzichte van de METRIC theorie of alternatieve aanpakken van de 
individuele modellen zullen in het volgende hoofdstuk aan bod komen. Afsluitend zal in paragraaf 3.6 
de mogelijkheid van de diverse theorieen om een relatie tussen budgetbeperkingen en operationele 
beschikbaarheid te leggen beschouwd warden. 

3.2 Reliability Engineering 

Met behulp van de theorie van Reliability Engineering zoals vermeld in Lewis [3] is het mogelijk de 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van een technisch complexe installatie wiskundig uit te drukken . 
De installatie wordt hiertoe onderverdeeld in losse componenten waarvan het faalgedrag bekend is of 
te bepalen is. De interactie tussen alle componenten bepaalt vervolgens op een hoger niveau de 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het gehele systeem. Deze paragraaf gaat in op de 
wiskundige beschrijving van het faalgedrag van een component, de termen beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van een installatie, de termen redundantie en de relatie tot 
reservedelen. De paragraaf sluit af met een subconclusie over de bruikbaarheid van de theorie van 
Reliability Engineering. 

Faalgedrag van componenten 
Op basis van de kansdichtheidsfuncties voor de levensduur f(t) kan de gemiddelde levensduur van 
een installatie of component berekend warden ; de gebruikelijke term binnen Reliability Engineering 
voor de gemiddelde levensduur is de Mean Time Between Failure (MTBF) . De MTBF is gelijk aan de 
verwachting van de kansverdelingfunctie van het faalgedrag van het systeem en kan berekend 
warden door de integraal over de kansdichtheidsfunctie te nemen: 

MTBF =ft · f(t)dt ( 1) 
0 

Parallel aan de MTBF bestaat de term Mean Time To Repair, de gemiddelde tijd dat het duurt om een 
systeem of component te repareren . Voor het bepalen van de beschikbaarheid zijn beide termen van 
belang. 

Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid is gedefinieerd als de kans dat een systeem een specifieke periode t overleeft. De 
betrouwbaarheid van een systeem R(t) is als volgt uit te drukken: 

R(t) = 1- F(t) ( 2) 

met: F(t) de cumulatieve kansdichtheidsfunctie 

De betrouwbaarheid opt= 0 is gelijk aan 1 en voor t = oo is de betrouwbaarheid gelijk aan 0. lndien 
de betrouwbaarheid van een systeem bestaande uit meerdere componenten bepaald moet warden , is 
de onderlinge relatie van de componenten van belang. 
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Systeembetrouwbaarheid 
lndien alle componenten i benodigd zijn voor het functioneren van een systeem, wordt de 
betrouwbaarheid van het systeem Rs(t) gegeven door het product van betrouwbaarheden van de 
individuele componenten: 

i 

Rs (t) =II R; (t) ( 3 ) 

lndien er in een systeem N identieke parallelle componenten voorkomen waarvan er maar 1 hoeft te 
werken om het systeem operationeel te laten zijn, dan geldt dat de betrouwbaarheid van het systeem 
gegeven wordt door: 

Met de bovenstaande regels voor parallelle en seriele componenten is het mogelijk om de 
betrouwbaarheid van het gehele systeem te berekenen . 

Beschikbaarheid 

( 4 ) 

Een andere belangrijke term binnen Reliability Engineering is de (operationele) beschikbaarheid: de 
fractie van de tijd dat het systeem werkzaam of beschikbaar is voor gebruik. 

Uptime 
A=--------

Uptime + Downtime 
( 5) 

De verwachte "Uptime" van een systeem wordt vaak uitgedrukt met behulp van de MTBF; de waarde 
van de MTBF (meestal in uren) is dan de gemiddelde tijd tot aan het eerstvolgende storing. De 
verwachte "Downtime" kan van veel factoren afhankelijk zijn, zoals reparatietijd (MTTR) , aanrijtijden 
van de monteur, beschikbaarheid van reservedelen , etc. Voor de verwachte "Downtime" is dan ook 
geen eenduidige uitdrukking te geven. 

lndien gekeken wordt naar een installatie met i componenten en bijbehorende MTBF; en de 
downtime beperkt wordt tot a Ileen de MTTR; dan volgt voor de beschikbaarheid : 

A = II MTBF; 
; MTBF; +MTTR; 

Redundantie 

( 6) 

Het begrip redundantie is van belang om de onderlinge relatie van componenten nader te 
specificeren. Binnen het begrip redundantie wordt er onderscheid gemaakt tussen Hot standby, Cold 
standby en Warm standby redundantie. Aan de hand van figuur 6 met 2 componenten wordt het 
begrip nader uitgelegd . Het systeem faalt als zowel component Y1 als component Y2 gefaald hebben. 
Component Y2 is in dit geval redundant aan component Y1 . 

Figuur 6: Redundantie tussen 2 componenten 

lndien onderdeel Y2 Hot standby staat aan het onderdeel Y1 dan staat Y2 permanent gereed de taak 
van Y1 over te nemen en kent daardoor ook hetzelfde faalgedrag als het onderdeel Y1 . Bij Cold 
standby redundantie wordt component Y2 pas ingeschakeld als het onderdeel Y1 al gefaald heeft, Y2 
faalt zelf niet als de component niet gebruikt wordt. Bij Warm standby is er sprake van een 
tussensituatie waarbij Y2 minder vaak faalt dan component Y1 , maar vaker dan bij Cold Standby. 

De invloed van Hot standby, Cold standby en Warm standby redundantie op de betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid kunnen alien wiskundig beschreven worden ; daar uitwerking van deze situaties ons 
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niet dichter tot de modellering van reservedelen brengt, wordt volstaan met de verwijzing naar Lewis 
[3], hoofdstuk 9. 

Reliability engineering en reservedelen. 
De invloed van reservedelen op de hierboven genoemde begrippen wordt door Lewis [3] niet 
genoemd . In de MTIR wordt er hetzij vanuit gegaan dat een reservedeel gerepareerd kan worden, 
hetzij dat het beschikbaar is. Voor de invloed van reservedelen op beschikbaarheid van het systeem is 
geen uitdrukking gevonden, ook de invloed van de kosten of optimalisatie tussen beiden wordt niet 
genoemd. Wei wordt vanuit redundantie oogpunt vermeld dat het onderdeel met de laagste MTBF 
over het algemeen redundant uitgevoerd moet worden, een parallel is te trekken naar het op voorraad 
leggen van componenten met een lage MTBF. 

3.3 Modellen vanuit de voorraadbeheersing 

Voorraadbeheersingmodellen worden uitgebreid beschreven door onder andere Silver, et.al.[12] . In 
het algemeen zijn deze modellen onder te verdelen in een periodieke review en continue review 
modellen als wel in kostenmodellen en kosten I servicegraad modellen. Een verdere classificatie gaat 
in op single-echelon en multi-echelon modellen . Kostenmodellen richten zich op het minimaliseren van 
de som van de orderkosten, voorraadbeheerkosten en boetekosten bij tekorten . Kosten I servicegraad 
modellen richten zich op het minimaliseren van de som van de orderkosten en beheerskosten afgezet 
tegen een te realiseren servicegraad . Het merendeel van de modellen gaat uit van een stationaire 
vraag en is gericht op het voldoen van de vraag naar consumentengoederen. 

Belangrijke kenmerken van het optreden van storingen in technisch complexe systemen is dat de 
faalkans van een reservedeel meestal laag is, de reservedelen meestal duur zijn en dat de gehele 
installatie bij het falen van een component niet meer functioneert. Vanuit het oogpunt van statistische 
voorraad beheersing resulteert dit voor een magazijn in een lage vraag naar een specifiek onderdeel. 
Deze vraag naar een specifiek onderdeel betreft (meestal) een enkel onderdeel en de orderkosten 
spelen geen significante rol in verhouding tot de waarde van het onderdeel. Van de modellen 
beschikbaar binnen de voorraadbeheersing past het (S-1, S) model het beste bij deze kenmerken. 

Nadelen van deze modellen zijn dat ze onderdelen individueel benaderen en niet de beschikbaarheid 
van een systeem als geheel beschouwen, ook gaan de modellen ervan uit dat ieder onderdeel dat op 
voorraad gelegd wordt uiteindelijk gebruikt (of verkocht) gaat warden en zijn er geen limieten aan de 
budgetten die gebruikt mogen worden voor het op voorraad leggen van individuele onderdelen . De 
modellen doen bovendien geen uitspraak over de beschikbaarheid van een systeem op basis van elk 
van de componenten waaruit het systeem bestaat en de van de hoeveelheid beschikbare 
reservedelen op diverse locaties. Ook kennen de modellen geen beperkingen op kosten of een 
kostenoptimalisatie. 

3.4 Material Requirement Planning 

Material Requirements Planning beschreven in onder andere Silver et.al. [12] is gebaseerd op de 
productstructuur van een systeem en bevat een breakdown van een systeem die ook van belang is bij 
reservedelen modellering. MRP is echter een productiecontrolemethodiek die er voor zorgt dat de 
vraag voor een bepaald onderdeel op een hoger niveau, ook voor vraag naar alle lager gelegen 
onderdelen zorgt. Dit komt niet overeen met onze wens bij het falen van een hoger gelegen onderdeel 
in de breakdown, alleen dat lager gelegen onderdeel te vervangen dat het falen veroorzaakt. 
Bovendien is het met behulp van MRP niet mogelijk beschikbaarheden van een systeem te berekenen 
of rekening te houden met budgetbeperkingen . 

3.5 METRIC: Multi-echelon Technique for Recoverable Item Control 

De METRIC methodiek is in 1968 door Sherbrooke [11] ontwikkeld bij de RAND Corporation voor de 
Amerikaanse Luchtmacht. Doel van METRIC is het bepalen van optimale voorraden op alle mogelijke 
voorraadlocaties (magazijnen) , zodat de gemiddelde operationele beschikbaarheid van het systeem 
over alle locaties gemaximaliseerd wordt gegeven een gelimiteerd budget voor initiele reservedelen . 
Onderhoud van hoog technologische, complexe producten zoals vliegtuigen, helikopters, schepen en 
kerncentrales staat daarbij centraal. Oorspronkelijk is METRIC ontwikkeld voor vliegende systemen. 

Vanuit de klassieke voorraadtheorie Silver et. al [12] worden de componenten van een installatie 
afzonderlijk beschouwd wanneer een uitspraak gedaan moet worden over welke componenten op 
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voorraad te leggen . De servicegraad, de kans dat een onderdeel geleverd kan warden, wordt dan als 
prestatiemaat genomen. Sherbrooke noemt de benadering vanuit de theorie van voorraadbeheersing 
de onderdeelbenadering: de hoeveelheid reservedelen wordt bepaald door de voorraadkosten, 
orderkosten en boetekosten te balanceren. Deze benadering is gemakkelijk omdat er bij het bepalen 
van de hoeveelheid reservedelen die gekocht warden , geen rekening gehouden hoeft te warden met 
andere onderdelen. Nadeel van deze benadering is dat de systeembeschikbaarheid en de kosten die 
gemaakt warden voor reservedelen, gevolgen zijn van de beslissingen die genomen worden op 
individueel onderdeelniveau. Volgens Sherbrooke voldoet deze benadering niet omdat 
beschikbaarheid van de gehele installatie, en niet die van componenten, in combinatie met 
beschikbare budgetten de input dienen te zijn voor het beslissingproces. Hij stelt dan ook voor om een 
installatie met al zijn componenten als een systeem te beschouwen, de systeembenadering. 

Geredeneerd vanuit de systeembenadering kan als doel gesteld worden dat 90% van de tijd het 
systeem operationeel inzetbaar dient te zijn . Vragen die dan opkomen zijn hoeveel kosten mogen 
gemaakt worden om deze beschikbaarheid te halen en hoe kunnen we deze beschikbaarheid zo 
efficient mogelijk behalen. Deze gewenste beschikbaarheid en kostendoelstellingen dienen volgens 
Sherbrooke input te zijn in het besluitvormingsproces. Middels een beschikbaarheid-kostencurve 
(figuur 7) kunnen alle efficiente keuzes van reservedelen pakketten inzichtelijk gemaakt warden . Alie 
punten ender de curve zijn "inefficient" dat wil zeggen voor hetzelfde bedrag is een hoger 
beschikbaarheid te halen door een ander pakket reserveerden te kiezen, punten boven de curve zijn 
onbereikbaar. Voordeel van de curve is dat de relatie tussen kosten en beschikbaarheid direct 
inzichtelijk is. De wijze waarop de curven tot stand komen wordt in de komende paragrafen 
behandeld. 
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Figuur 7: Beschikbaarheid-kostencurve 

De beschikbaarheid (of de Engelse term: availability) van een systeem wordt voor een groot gedeelte 
bepaald door de repareerbare onderdelen . Deze repareerbare items zijn over het algemeen duur, en 
de vraag bij een magazijn naar deze repareerbare items is over het algemeen laag. Tevens kennen 
deze onderdelen lange levertijden. lndien er te weinig reservedelen besteld zijn, duurt het lang om 
deze fout te herstellen. Sherbrooke richt zich dan ook met name op deze repareerbare onderdelen, 
omdat deze volgens hem voor het grootste gedeelte de beschikbaarheid van een complex systeem 
bepalen. Hij beperkt zichzelf tot het optimaliseren van voorraadniveaus s waarbij reparatie of reorder 
ge·initieerd wordt op s-1 (voor het S-1 ,S voorraadmodel zie Silver, et.al.[121) . Van componenten op 
een lager niveau (lower indentures) in de installaties kunnen wel meerdere componenten tegelijkertijd 
besteld warden , omdat deze lage kosten en een hoge vraag kennen, maar het afwijken van optimale 
bestelregels voor deze items heeft weinig effect op systeembeschikbaarheid en totale systeernkosten. 

Aard van het probleem 
Voordat we de theorie van METRIC beschrijven is het van belang het probleem duidelijk te 
omschrijven. Wanneer een systeem faalt, wordt het onderdeel dat de storing veroorzaakt uit het 
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systeem verwijderd en wordt in de boord- of basisvoorraad gekeken of het onderdeel beschikbaar is . 
lndien het onderdeel beschikbaar is, wordt het terug in het systeem geplaatsts waarna het systeem 
weer operationeel is. lndien het onderdeel niet beschikbaar is wordt het onderdeel aangevraagd en 
ontstaat er een nalevering (backorder), tevens blijft er een "gat" achter in het systeem en is het 
systeem niet beschikbaar. Het defecte onderdeel wordt ter reparatie aangeboden aan board of bij een 
gespecialiseerd reparatiebedrijf. Na enige tijd komt het onderdeel gerepareerd terug aan board van 
het schip of op de basis. Het item wordt daar hetzij gebruikt om een systeem te repareren of 
toegevoegd aan de voorraad beschikbare reservedelen . Een onderdeel kan zich op een drietal 
hoofdlocaties bevinden: operationeel in een systeem, in een voorraad (op diverse locaties) of in een 
reparatieproces . Onderstaande figuur 8 geeft deze situaties weer indien de reparatiekans van een 
onderdeel 100% bedraagt. De pijlen staan voor logistieke vertragingen die voor ieder onderdeel een 
andere waarde kunnen hebben. 

Figuur 8: Steady state situaties waarin een onderdeel zich kan bevinden. 

Echelon en indenture levels 
Voorraden reservedelen, kunnen zich in meerdere magazijnen op verschillende locaties bevinden . Zo 
kunnen beperkingen aan de opslagcapaciteit aan boord van het schip ervoor zorgen dat er 
onderdelen op de wal gelegd moeten warden . Ook kan het zijn dat het faalgedrag van een enkel 
onderdeel zo laag is dat het niet efficient is het onderdeel aan boord van alle schepen te leggen, maar 
slechts eenmaal in een moedermagazijn op te nemen dat alle schepen kan bevoorraden . Sherbrooke 
gebruikt de term echelon levels voor de verschillende lagen in een onderhoud- en 
bevoorradingsorganisatie. Figuur 9 geeft een voorbeeld binnen de Koninklijke Marine. 

Fabrikant 

R 

Magazijn 

Fregat 1 Fregat 2 Fregat 3 Fregat 4 

R B R B R B R B 

R = reparatiecapaci teit 
W = voorraad walreservedelen 
B = voorraad boordreservedelen 

Figuur 9: Voorbeeld van 3-echelon situatie binnen Koninklijke Marine. 

De term indenture levels wordt gebruikt voor de verschillende niveaus in een material breakdown . Dit 
zijn er meestal meer dan twee, complexe sensor en wapensystemen hebben over soms wel zes of 
meer indenture levels op component niveau . lndien de term multi-indenture wordt gebruikt, doelen 
we op zowel de reservedelen (LRUs) als de lager gelegen (in een Bill of Material) componenten 
(SRUs) waaruit deze reservedelen opgebouwd zijn . De kosten van een lager indenture item zijn lager 
dan de kosten van de ouder en des te verder er afgedaald wordt in de BOM, des te grater de kans 
wordt dat er "algemene" componenten voorkomen die in meerdere hooggelegen LRUs voorkomen. 
Over het algemeen is het winstgevend lager gelegen componenten op voorraad te leggen die in 
meerdere hogere gelegen indenture levels voorkomen . Aan de andere kant vraagt ieder lager 
indenture level om extra analysetijd , expertise en additionele meet- en testapparatuur. Al met al is dit 
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extra downtime van het systeem en een lagere besch ikbaarheid . Dit kan een reden zijn om toch een 
hoger indenture item als reservedeel op voorraad te leggen. 

3.5.1 Single-Site inventory model for repairable items 
In deze paragraaf wordt de theorie van METRIC aan de hand van een enkel schip of basis uitgelegd. 
Nadruk ligt op de uitleg van gehanteerde begrippen en het genereren van een beschikbaarheid
kostencurve. Volgende paragrafen gaan in op het model voor Multi-echelon en de 
optimalisatieprocedure. 

Sherbrooke schetst het probleem ten aanzien van de juiste hoeveelheid reservedelen aan de hand 
van de "stock balance equation". 

s =OH + DI-BO ( 7) 

met s: totale voorraad reservedelen 
OH: 
DI : 

hoeveelheid beschikbare reservedelen op voorraad (on hand) 
hoeveelheid te verwachten reservedelen uit reparatie en herbevoorrading 
(due in) 

BO hoeveelheid reservedelen te leveren als naleveringen (backorders) 

De totale hoeveelheid reservedelen s bestaat altijd uit de hoeveelheid reservedelen op voorraad OH 
plus de hoeveelheid reservedelen die beschikbaar komen uit reparatie en herbevoorrading min de 
hoeveelheid reservedelen die nog geleverd moet warden richting systemen met een defect. lndien 
een van de variabelen verandert, verandert automatisch een van de andere variabelen . Sherbrooke 
maakt onderscheid tussen backorders , ofwel naleveringen, en fillrate , ook wet servicegraad genoemd. 
Onder servicegraad verstaat hij het percentage van de vraag dat geleverd kan warden op het moment 
dat de er vraag is . Onder naleveringen verstaat hij de hoeveelheid onvervulde aanvragen dat op een 
gegeven moment in tijd bestaat. Sherbrooke is ge"interesseerd in de verwachte waarde van zowel de 
hoeveelheid naleveringen als de fill rate. Hij wit beide kunnen schatten aan de hand van de 
hoeveelheid reservedelen in voorraad s, en de steady state probabilities van de verwachte 
hoeveelheid onderdelen uit reparatie en herbevoorrading. Voor de servicegraad of fillrate geldt dan 
dat er voorraad is op het moment dat de hoeveelheid te verwachten reservedelen uit reparatie en 
herbevoorrading gelijk is aan s-1 of minder. Wanneer de hoeveelheid te verwachten reservedelen uit 
reparatie en herbevoorrading gelijk is aan s of meer, dan is er geen voorraad beschikbaar. De 
verwachte fillrate of servicegraad word t dan: 

EFR(s) = Pr{DI = O} + Pr{DI = 1} + ... Pr{ DI= s -1} 
= Pr{ DI ::;; s -1} 

met EFR(s) : 
Pr{}: 

verwachte servicegraad bij voorraad s 
de steady state probabilities van de hoeveelheid te verwachten 
reservedelen uit reparatie en herbevoorrading (due in) 

( 8) 

We gaan ervan uit dat de de steady state probabilities van de hoeveelheid te verwachten 
reservedelen uit reparatie en herbevoorrading een Poisson kansverdeling volgt met gemiddelde mT. 

Ervan uitgaande dat er op een gegeven punt in de tijd sprake is van een s+k hoeveelheid te 
verwachten reservedelen uit reparatie en herbevoorrading, dan volgt uit de stock equation formule dat 
er dank naleveringen zijn . Voor de verwachte hoeveelheid naleveringen geldt dan : 

EBO( s) = Pr {DI = s + l} + 2 · Pr {DI = s + 2} + 3. Pr {DI = s + 3} + .... 

= L)x-s) Pr{DI = x} 
x=s+1 

met: EBO(s) : verwachte hoeveelheid reservedelen te leveren als naleveringen 
(backorders) bij voorraad s 

( 9 ) 
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Hoewel naleveringen vanuit het oogpunt van een logistiek manager minder intu"itief zijn om te bekijken 
dan de servicegraad, zijn ze wel veel bruikbaarder omdat systeembeschikbaarheid gemaximaliseerd 
wordt door de som van alle naleveringen over de onderdelen van een systeem te minimaliseren . De 
relatie tussen naleveringen en beschikbaarheid zal onder de kop beschikbaarheid uitgelegd warden. 

Op basis van voorgaande paragrafen is het mogelijk de theorie te beschrijven aan de hand waarvan 
een optimale curve tussen systeembeschikbaarheid versus investeringskosten gemaakt kan warden 
voor een systeem op een locatie. lndien van ieder onderdeel in het systeem de gemiddelde vraag per 
jaar bekend is , net als de gemiddelde reparatietijd in jaren per onderdeel , dan kan de gemiddelde 
reparatiedoorlooptijd bepaald warden. De vraag per jaar is af te leiden uit het aantal uren dat een 
systeem gebruikt wordt per jaar en de MTBF. Deze wordt vervolgens gebruikt om de verwachte 
hoeveelheid backorders te bepalen voor item i bij een gegeven voorraadn iveau vans;. Daar we niet 
alleen ge'interesseerd zijn in de backorders per item, maar de beschikbaarheid van het hele systeem 
willen optimaliseren tegen minimale kosten , dienen we tevens te bepalen hoeveel de naleveringen 
afnemen per ge·investeerde hoeveelheid geld . Hiervoor maken we gebruik van zogenaamde 
marginale analyse of de "greedy heuristiek". Formule 10 wordt gebruikt om de toename in systeem 
effectiviteit per ge'investeerde dollar te bepalen ("bang per buck") : de marginale afname van de 
hoeveelheid naleveringen wordt gedeeld door de item kosten. 

[EBO(s -1) - EBO(s)] / c ( 10 ) 

met: EBO(s): verwachte hoeveelheid reservedelen te lever'en als naleveringen 
(backorders) bij voorraad s 

c: kosten per onderdeel 

Om te garanderen dat de marginale analyse optimale resultaten geeft, dienen we echter wel te 
controleren dat de functie geleidelijk afneemt, of convex, is. Bijlage A bevat een voorbeeld om de 
heuristiek en controle op convexity analyse toe te lichten. 

Besch i kbaa rhei d 
Sherbrooke hanteert een drietal type beschikbaarheid (availability) : inherente beschikbaarheid , 
bereikte beschikbaarheid en operationele besch ikbaarheid. Om zijn defin itie van beschikbaarheid te 
begrijpen is het van belang het verschil te weten tussen deze drie. 

MTBF 
lnherente beschikbaarheid : ------- * 100% 

A1TBF + MTTR 

met: MTBF: Mean Time Between Failures 
MTTR: Mean Time To Repair 

( 11 ) 

lnherente beschikbaarheid is een mate van hardwarematige beschikbaarheid en onderhoudbaarheid 
en heeft niets van doen met reservedelen . 

MTBM 
Bereikte beschikbaarheid: -----------* 100% 

M TBM + MCMT + 1\!f PJ\!fT 

met: MTBM: Mean Time Between Maintenance 
MCMT: Mean Corrective Maintenance Time 
MPMT: Mean Preventive Maintenance Time 

( 12) 

De bereikte beschikbaarheid is een verbetering ten opzichte van inherente beschikbaarheid , maar 
bevat nog steeds geen afzonderlijke uitdrukking voor de downtime als gevolg van het gebrek aan 
reservedelen. In formule 12 is de Mean Corrective Maintenance Time de tijd die nodig is om het 
onderdeel in de installatie te vervangen plus die tijd die benodigd is met het wachten op een 
onderdeel indien het niet voorradig is . 
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MTBM 
Operationele beschikbaarheid: * 100% 

MTBM+MDT 

met: MTBM: Mean Time Between Maintenance 
MDT: Mean Downtime als gevolg van (gebrek aan) reservedelen , 

onderhoud (correctief and preventief) , en ander vertragingen als 
gevolg van onderhoudsactiviteiten 

( 13) 

Operationele beschikbaarheid is de beschikbaarheid waar Sherbrooke vanuit gaat. Een systeem is 
beschikbaar als het niet down is voor onderhoud of openstaande leveringen. Sherbrooke schrijft 
operationele beschikbaarheid als het product van twee beschikbaarheden, 
onderhoudsbeschikbaarheid en logistieke beschikbaarheid, omdat dit de berekening van 
beschikbaarheid vereenvoudigt. In formule 14 is de Mean Corrective Maintenance Time de tijd die 
nodig is om het onderdeel in de installatie te vervangen , deze kan als vast verondersteld warden 
(bijvoorbeeld 30 minuten). De tijd die benodigd is met het wachten op het onderdeel is onderdeel van 
formule 15 (Mean Supply Delay) 

MTBM 
Onderhoudsbeschikbaarheid : * 100% 

MTBM + MCMT +MPMT 

MTBM 
Logistieke beschikbaarheid: * 100% 

MTBM + MSD 

met: MTBM: Mean Time Between Maintenance 
MSD: Mean Supply Delay 

( 14) 

( 15 ) 

lndien de hoeveelheid onderhoudspersoneel , testapparatuur en de onderhoudsfilosofie vaststaat, kan 
de onderhoudsbesch ikbaarheid berekend warden. Dit is een percentage dat afhan kelijk is van de 
mean time between maintenance, MTBM, maar onafhankelijk is van de voorraad reservedelen . 
Logistieke beschikbaarheid is onafhankelijk van de onderhoudsbeschikbaarheid, en als percentage te 
berekenen aan de hand van de hoeveelheid reservedelen . Sherbrooke berekent de logistieke 
beschikbaarheid als functie van de voorraad reservedelen . Beschikbaarheid , A, is het verwachte 
percentage van de systemen dat niet down is als gevolg van het ontbreken van reservedelen is als 
volgt gedefinieerd: 

I 

A= 100 *IT {I-EBO; (s;) /(NZ;)}2
' ( 16) 

i=l 

met: A= 0 als EBO;(s;) > NZ;voor ieder onderdeel i 
Z;: aantal maal dat de LRU i voorkomt in een systeem 
N: het aantal systemen 

Bij deze formule geldt de aanname dat al het falen in een systeem onafhankelijk is en dat er geen 
kannibalisatie tussen systemen plaatsvindt. 

Bovenstaande formule kan benaderd 1 warden door de logaritme te nemen: 

I I 

log(A / 100) = L Z;. log{l-EBO;(s;) /(NZ;)} :: -2:EBO;(s;) I N 
i=l i=l 

Voor iedere waarde van de hoeveelheid reservedelen (en de daarbij behorende kosten) , is de 
beschikbaarheid van het systeem te berekenen . 

( 17) 

1 Op basis van log(1-a)=-a-0.5a2 
.. waarbij a2 en all e hogere machten van a verwaarioosbaar zijn voor hoge beschikbaarheden 
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Met behulp van een kostenbeschikbaarheidcurve kunnen alle "efficiente" alternatieven inzichtelijk 
gemaakt worden. leder punt in figuur 7 staat voor een pakket reservedelen dat een beschikbaarheid 
(Y-as) oplevert tegen kosten (X-as) . Punten ender deze curve zijn "inefficient", dat wil zeggen dat het 
mogelijk is punten op de curve te vinden die meer beschikbaarheid leveren of minder kosten, punten 
boven deze curve zijn onbereikbaar. 

METRIC Model aannames: 
De METRIC theorie berekent voor ieder onderdeel van een systeem de optimale voorraad op iedere 
basis of aan board van ieder schip en in verschillende depots, waarbij de vraag naar onderdelen en 
andere karakteristieken voor ieder onderdeel verschillend kan zijn . De aannames die METRIC hierbij 
gebruikt zijn de volgende: 

1. De beslissing of een onderdeel gerepareerd wordt is niet afhankelijk van de voorraadpositie of 
de hoeveelheid werk. 

2. De schepen of bases warden bevoorraad vanuit het eerste hogere echelon depot en niet 
vanuit andere schepen of bases (geen laterale bevoorrading) 

3. De (s-1,s) voorraadfilosofie is van toepassing voor iedere component op ieder echelon . 
4. Optimale steady state voorraden warden bepaald (hoeveelheid schepen en gebruiksuren van 

systemen blijven nagenoeg gelijk) 
5. Er zijn geen wachttijden voor reparatie: wanneer de reparatie voor ieder onderdeel 

onafhankelijk is en de vraag is Poisson verdeeld , dan is de steady state kansdichtheidfunctie 
voor het aantal onderdelen in reparatie Poisson verdeeld volgens Palm 's Theorema, alleen 
afhankelijk van het gemiddelde van de reparatie kansdichtheidfunctie. 

6. Faalgedrag is exponentieel verdeeld , de vraag naar een onderdeel is Poisson verdeeld . 
7. Storingen treden onafhankelijk van elkaar op. 

3.5.2 Multi-echelon Model 

De theorie voor het bepalen van voorraden op diverse bases of eenheden in combinatie met 
walvoorraden of voorraden op hogere echelons, wordt in twee stappen uitgewerkt. Allereerst is het 
noodzakelijk voor een enkel onderdeel de optimale voorraadpositie verdeeld over de schepen en 
ondersteunende magazijnen te bepalen middels onderstaande formules 18 en 19. De tweede stap 
houdt in dat alle onderdelen in een systeem gecombineerd warden middels de marginale analyse van 
formule 10. Middels deze gecombineerde marginale analyse is de optimale voorraad voor een heel 
systeem te bepalen. 

We beginnen met het definieren van de variabelen voor een enkel onderdeel : 

m j = gemiddelde jaarlijkse vraag van schip I eenheid j 
"G = gemiddelde reparatietijd (in jaren) bij schip I eenheid j 
µj = gemiddelde pijplijn bij schip I eenheid j 
0 = kans op reparatie bij schip I eenheid j 
Oj = gemiddelde bestel- en verscheeptijd van moedermagazijn (depot) naar schip I eenheid j 

lndien het subscriptj grater dan nul is , dan verwijst het naar een schip of eenheid , indien het subscript 
0 is , dan verwijst het naar het moedermagazijn (depot). Onder de bestel- en verscheeptijd wordt 
verstaan de tijd die verstrijkt tussen het plaatsen van een "order" voor een reservedeel op de basis tot 
het daadwerkelijk ontvangen van het onderdeel vanaf het depot, wanneer het depot het onderdeel op 
voorraad heeft. Het depot heeft echter niet altijd een onderdeel op voorraad, dit zal dus leiden tot 
aanvullende backorders bij een eenheid of schip. Om deze backorders op eenheidniveau te kunnen 
bepalen, dienen we eerst te weten wat de gemiddelde vraag bij het depot is. Dit is de fractie van de 
vraag die niet repareerbaar is bij de eenheden , gesommeerd over alle eenheden J: 

J 

m0 = :L m1(1-r) ( 18 ) 
j =I 

We nemen aan dat de vraag een Poisson proces volgt, en maken gebruik van het feit dat de som van 
een Poisson proces een Poisson proces is (Palm's Theorema). De gemiddelde pijplijn bij het depot is 
m0 T0 en het verwachte aantal backorders bij het depot, EBO( sol m0 T0) zijn gelijk aan de uitstaande 
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hoeveelheid aanvragen voor reservedelen op een willekeurig tijdstip. Op basis van deze gegevens 
wordt de gemiddelde pijplijn voor elke vraag van eenheid j: 

j>1 ( 19) 

Bijlage A bevat eveneens een voorbeeld voor de optimalisatie binnen de Multi-echelon situatie. 

Beschikbaarheid bij Multi Echelon 
De formule voor beschikbaarheid (formule 16) geldt voor een enkel schip of eenheid, nu er sprake is 
van meerdere schepen en een ondersteunend magazijn, dient de gemiddelde beschikbaarheid over 
de eenheden berekent te warden. De beschikbaarheid van een specifieke eenheid wordt aangeduid 
door het subscriptj toe te voegen aan A: Aj. De overall beschikbaarheid over alle eenheden wordt dan 
gelijk aan het percentage eenheden dat operationeel is. 

J J 

A= L,A1N1 ! L,N1 ( 20) 
j=l J=l 

3.5.3 Aanvullingen op METRIC 
In de literatuur zijn nog verschillende uitbreidingen op de METRIC theorie voorhanden. Het voert te 
ver om deze hier uit te werken, er zal volstaan warden met een korte omschrijving van de 
aanvullingen en een verwijzing naar de auteurs. 

• VARI-METRIC Slay, Sherbrooke (11] en Graves: neemt naast de gemiddelde waarde van de 
herbevoorradingsvertraging oak de variantie mee. Om zo te komen tot een betere schatting 
van het aantal backorders. Biedt tevens de mogelijkheid om op een lager niveau (indenture 
level) dan reservedeel, de vraag naar componenten benodigd voor de reparatie van het 
reservedeel te clusteren . In de backorder berekening wordt de beschikbaarheid van SRUs 
dan meegenomen. 

• METRIC toegepast op Resupply (Rustenburg [9]): gaat niet alleen uit van een initieel budget 
voor aanschaf van reservedelen , maar gaat tevens in op de mogelijkheid een optimale balans 
te vinden tussen jaarlijks beschikbare budgetten voor herbevoorrading en de gewenste 
operationele beschikbaarheid op lange termijn . 

• Capacity-limited systems (Muckstadt [5], De Smidt-Destombes [14], Sleptchenko [13]) : 
Gaan in op beperkingen in het reparatieproces en nemen de afweging tussen onderhoud , 
reservedelen en aan te schaffen reparatieproces mee. 

3.6 Literatuur in relatie tot beschikbaarheid en budgetbeperkingen 

Het doel van deze scriptie is inzicht te verkrijgen in de verschillen tussen de diverse modellen ter 
bepaling van benodigde hoeveelheden reservedelen . Kenmerkend bij dit vergelijk is de afweging 
tussen van operationele beschikbaarheid van het systeem op basis van reservedelen enerzijds en 
kosten anderzijds. Op basis van beschikbare literatuur blijkt de theorie van METRIC het meest 
gangbaar te zijn om operationele beschikbaarheid van technisch complexe installatie te 
maximaliseren op basis van een pakket reservedelen en gegeven een beperkt budget. Middels 
marginale analyse is het mogelijk de beschikbare budgetten optimaal te investeren in reservedelen . 
Het is tevens mogelijk de gedistribueerde structuur bij operaties van eenheden van defensie een 
multi-echelon structuur weer te geven . 

De theorie van Reliability Engineering is geschikt voor het wiskundig uitdrukken van het faalgedrag 
van een component van een installatie. Met behulp van de interactie tussen de componenten is 
bovendien de betrouwbaarheid en operationele beschikbaarheid van het systeem te beschrijven . Een 
eenduidige relatie tussen reservedelen en de systeembeschikbaarheid en betrouwbaarheid is echter 
niet te geven . Ook ontbreekt de mogelijkheid om kosteneffectiviteit of budgetbeperkingen mee te 
nemen. 

Modellering vanuit de theorie van de voorraadbeheersing richt zich met name op 
consumentengoederen met een hoge vraag op jaarbasis. Het (S-1,S) model is voor dure onderdelen 
met een !age vraag in principe geschikt voor het bepalen van het voorraadniveau en zou daarmee 
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gebruikt kunnen worden voor het modelleren van de vraag naar reservedelen. De modellen beperken 
zich echter tot individuele onderdelen en zijn niet in staat om een uitspraak te doen over de 
beschikbaarheid van een systeem als geheel. Ook kennen de modellen geen restricties op kosten of 
een kostenoptimalisatie. 

MRP is een productiecontrolemethodiek die het mogelijk maakt de relatie tussen onderdelen op 
verschillende niveau 's in een installatie inzichtelijk te maken . Binnen MRP zorgt de vraag naar een 
bepaald onderdeel op een hoger niveau echter ook voor vraag naar alle lager gelegen onderdelen. Dit 
komt niet overeen met onze wens bij het falen van een hoger gelegen onderdeel in de breakdown, 
alleen dat lager gelegen onderdeel te vervangen dat het falen veroorzaakt. Bovendien is het met 
behulp van MRP niet mogelijk beschikbaarheden van een systeem te berekenen of rekening te 
houden met budgetbeperkingen . 
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4 Vergelijkbaarheid van modellen 

4.1 lnleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op de achtergrond, de aannames van de modellen, formules voor availability en 
verschillen in uitkomsten tussen de modellen. Dael daarbij is niet het achterhalen van fouten in 
software of afwijkingen of kleine toevoegingen ten opzichte van bijvoorbeeld de algemene METRIC 
theorie, maar het achterhalen van wezenlijke verschillen in aanpak en uitkomsten . Op basis van deze 
analyse zouden grate verschillen in uitkomsten in de kwantitatieve analyse van een aantal 
voorbeelden uit de praktijk in het volgende hoofdstuk verklaarbaar moeten zijn. Om de verschillen 
inzichtelijk te maken is bovendien een eenduidige prestatiemaat nodig die de uitkomsten van de 
modellen (in hoeveelheden reservedelen, kosten en opslaglocaties) op eenduidige en 
wetenschappelijk onderbouwde wijze vergelijkbaar maakt. 

In dit hoofdstuk warden in paragraaf 4.7 de uitkomsten van de modellen vergeleken door middel van 
een simpele installatie, SIS10 genoemd. SIS10 is een installatie bestaande uit 10 componenten in 
serie geschakeld met MTBF, MTTR en prijs per component zoals vermeld in label 1. In paragraaf 4.8 
wordt de installatie uitgebreid tot 250 componenten (tevens in serie geschakeld), SIS250 genaamd, 
met MTBF, MTTR en prijs per component zoals vermeldt in bijlage B. 

Voordeel van de benadering middels het SIS10 en SIS250 model, is dat indien de gebruikte formules 
binnen het model bekend zijn, de waarden voor availability of expected backorders (eenvoudig) 
nagerekend kunnen warden (bijv. met behulp van Excel) . De waarden van de MTBF en prijs liggen 
bovendien dusdanig ver uit elkaar dat uitkomstverschillen niet door afrondingen verklaard kunnen 
warden. 

Component MTBF MTTR Prijs 
(in uur) (in min) 

LRU 1 500 20 € 1.000,00 
LRU 2 750 20 € 2.000,00 
LRU 3 1000 20 € 3.000,00 
LRU4 1250 20 € 4.000,00 
LRU 5 1500 20 € 5.000,00 
LRU 6 1750 20 € 6.000,00 
LRU 7 2000 20 € 7.000,00 
LRU 8 2250 20 € 8.000,00 
LRU 9 2500 20 € 9.000,00 

LRU 10 2750 20 € 10.000,00 

Figuur 10: Blokschema S/S10 Tabel 1: MTBF, MTTR en prijs per component van S/S10 

In paragraaf 4.2 zal allereerst ingegaan warden op de herkomst van de modellen. Paragraaf 4.3 zal de 
aannames en de eigenschappen van de modellen naast elkaar zetten . Paragraaf 4.4 gaat in op het 
verschil tussen bevoorrading tijdens de missie versus zelfstandig opereren . Paragraaf 4.5 gaat in op 
de verschillende prestatiematen die de modellen hanteren. Paragraaf 4.6 kiest een tweetal 
prestatiematen waarmee de uitkomsten van de pakketten vergeleken kunnen warden . Deze twee 
prestatiematen zullen vervolgens gebruikt warden om de verschillen in uitkomsten van de theoretische 
case SIS10 (in paragraaf 4.7) en case SIS250 (in paragraaf 4.7) inzichtelijk te maken. In paragraaf 4.9 
staan de conclusies op basis van het vergelijk van de theoretische cases. 

4.2 Achtergrond van de modellen 

Deze paragraaf gaat in op de herkomst van de modellen (firma /land) en de plek binnen de Defensie 
Materieel Organisatie waar de modellen gebruikt warden of waar men geconfronteerd wordt met de 
uitkomsten van de modellen . 

FEL-GLOW 
Het model FEL-GLOW is in de jaren '90 van vorige eeuw ontwikkeld door het toenmalige TNO-FEL in 
Den Haag (tegenwoordig onderdeel van TNO Defensie en Veiligheid) in opdracht van de Koninklijke 
Marine. Aanleiding vormde de behoefte van de KM om de beslissingen ten aanzien van benodigde 
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logistieke middelen voor nieuw aan te schaffen installaties, kwantitatief te onderbouwen conform de 
Integrated Logistic Support filosofie. Het model wordt momenteel gebruikt binnen de afdeling ILS van 
OMO/ZEE en binnen TNO. Het model is niet door TNO aan andere partijen verkocht. 

lnventri 
Het model lnventri is gemaakt door Ortec in opdracht van Thales Nederland BV op basis van de 
Districon specificatie en is gebaseerd op het promotieonderzoek van Rustenburg [9]. Het model wordt 
momenteel gebruikt door Thales Naval Nederland voor het berekenen van Recommended Spare 
Parts Lists voor haar klanten enter ondersteuning van onderhoudscontracten . De KM is een grate 
afnemer van radarsystemen bij Thales en wordt derhalve regelmatig geconfronteerd met de 
uitkomsten van het lnventri. lnventri is niet aan andere partijen verkocht. 

OPUS10 
Het model OPUS10 is een product van de firma Systecon [20] uit Zweden. Systecon is een bedrijf dat 
wereldwijd voorziet in consultancy en software producten op het gebied van logistiek. Het bedrijf 
claimt met het pakket OPUS10 marktleider te zijn op het gebied van reservedelenoptimalisatie. Het 
pakket is in gebruik bij 125 klanten in 20 landen, waaronder grate bedrijven als Boeing, Lockheed 
Martin , SAAB en Volvo Aero Corp. Daarnaast is het in gebruik bij 8 luchtmachten, 6 landmachten en 5 
marines. OMO/Land gebruikt het model om levensduurkostenberekeningen te maken bij aanschaf van 
nieuw materieel. Een groot (marine) project waar het model voor gebruikt wordt, is de NH-90 
helikopter. 

QUAST 
Het model QUAST (Spare Part Quantity Assessment) is een Excel rekenblad afkomstig uit de ILS 
Study [6] uitgevoerd door Thales voor de APAR en SMART-L radarsystemen . Het model is 
overgenomen door het Marinebedrijf waar het gebruikt wordt voor het controleren van Recommended 
Spare Part Lists van de industrie. Daar QUAST geen formeel product of softwarepakket is afkomstig 
van een leverancier, is er oak geen sprake van support of upgrades. Het model wordt binnen het 
Marinebedrijf door diverse mensen gebruikt, verdere verspreiding buiten het Marinebedrijf is 
onbekend. 

VMETRIC XL 
Het model VMETRIC XL is een product van de firma TFD Group [18] uit de Verenigde Staten. TFD 
Group is een bedrijf dat wereldwijd voorziet in analytische methoden en software pakketten ter 
ondersteuning van economische en strategische keuzes. De klanten zijn ontwerpers, fabrikanten, 
gebruikers en onderhouders van hardware systemen, zowel militaire als civiele. VMETRIC XL is een 
softwarepakket dat specifiek gericht is op het berekenen van reservedelen . Binnen TNO wordt het 
model gebruikt ter ondersteuning van het project Joint Strike Fighter. Sherbrooke, bedenker van de 
METRIC theorie , werkt samen met de TFD Group aan VMETRIC XL. 

4.3 Vergelijk van aannames en eigenschappen van de modellen 

4.3.1 Vergelijk van aannames van de model/en 
Alvorens naar de uitkomsten en formules van de modellen te kijken is het van belang de aannames 
van de pakketten met elkaar te vergelijken. Verschillen in aannames van de modellen zouden 
verschillen in uitkomsten van de modellen kunnen verklaren. 

Aannames FEL-GLOW: 
De aannames van FEL-GLOW zijn afkomstig uit Stoop [15] : 

1. Storingsgedrag volgt de exponentiele verdeling, de resulterende vraag is Poisson verdeeld . 
2. Storingen in de installatie leiden niet tot vermindering van het aantal operationele systemen, 

indien een storing in een systeem is opgetreden wordt verondersteld dat de installatie op een 
of andere manier nag dusdanig blijft werken dat nieuwe storingen zich nag steeds voor 
kunnen doen (in het Engels : infinite source assumption) . 

3. Defecten word en gerepareerd door vervangen van het defecte onderdeel (LRU) door een 
reservedeel uit de boordvoorraad te nemen. 

4. Reparatie van defecte onderdelen aan board van het schip is niet mogelijk . 
5. Storingen in een installatie warden altijd veroorzaakt door een storing in precies een van de 

LRUs en storingen treden onafhankelijk van elkaar op. 
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6. Tijdens missies is geen ondersteuning van de wal mogelijk (geen herbevoorrading) . 
7. Er is geen onderlinge bevoorrading tussen de eenheden. 
8. Er is sprake van oneindige reparatiecapaciteit 

Aannames lnventri 
De aannames van lnventri zijn afkomstig uit Rustenburg [9] : 

1. Vraag treedt op, op basis van een Poisson proces. 
2. Storingen in de installatie leiden niet tot vermindering van het aantal operationele systemen 

(infinite source assumption) . 
3. Defecten kunnen gerepareerd word en door een vervangend onderdeel uit de boordvoorraad 

te nemen of door te wachten op toezending van een vervangend onderdeel. 
4. Reparatie van defecte onderdelen bij een eenheid zijn mogelijk indien de eenheid over 

reparatiecapaciteit beschikt (mensen of middelen). 
5. Storingen in een installatie worden altijd veroorzaakt door een storing in precies een van de 

LRUs en storingen treden onafhankelijk van elkaar op. 
6. Er is sprake van continue herbevoorrading. 
7. Er is geen onderlinge uitwisseling van reservedelen tussen eenheden. 
8. Er is sprake van een onbeperkte reparatiecapaciteit. lndien een defect onderdeel binnenkomt 

voor reparatie, dan wordt meteen gestart met reparatie, er vindt geen batching plaats . 

Aannames OPUS 
De aannames van OPUS zijn afkomstig uit de OPUS 10 User's Reference, Part 1: 

1. Vraag treedt op, op basis van een Poisson proces. 
2. Storingen in LRUs treden onafhankelijk van elkaar op. 
3. Defecten kunnen gerepareerd word en door een vervangend onderdeel uit de boordvoorraad 

te nemen of door te wachten op toezending van een vervangend onderdeel. 
4. Reparatie van defecte onderdelen bij een eenheid zijn mogelijk indien de eenheid over 

reparatiecapaciteit beschikt (mensen of middelen). 
5. Storingen in LRUs treden onafhankelijk van elkaar op en word en veroorzaakt door het falen 

van een enkel component. 
6. Er is sprake van continue herbevoorrading, indien gewenst kan gekozen warden de eenheid 

zonder ondersteuning van de walorganisatie te laten opereren. 
7. Onderlinge bevoorrading tussen eenheden is mogelijk en gaat uit van gelijkwaardige 

eenheden en constante gelijke transporttijden tussen eenheden en magazijnen. 
8. lndividuele benadering van onderdelen in het reparatieproces, batched demands zijn 

instelbaar is OPUS. 

Aannames QUAST: 
De aannames van QUAST zijn afkomstig uit de ILS-studie voor de radarsystemen APAR en SMART-L 
[6] : 

1. Het faalgedrag van componenten is random en exponentieel verdeel, de resulterende vraag is 
Poisson verdeeld. 

2. Storingen in LRUs treden onafhankelijk van elkaar op. 
3. Defecten word en gerepareerd door vervangen van het defecte onderdeel (LRU) door een 

reservedeel uit de boordvoorraad te nemen . 
4. Reparatie van defecte onderdelen aan board van het schip is niet mogelijk. 
5. Storingen in een installatie warden altijd veroorzaakt door een storing in precies een van de 

LRUs en storingen treden onafhankelijk van elkaar op. 
6. Tijdens missies is geen ondersteuning van de wal mogelijk (geen herbevoorrading) . 
7. Er is geen onderlinge bevoorrading tussen de eenheden . 
8. Er is sprake van oneindige reparatiecapaciteit. 

Aannames VMETRIC XL 
De aannames van VMETRIC XL zijn niet te achterhalen uit de handleiding van het softwarepakket, 
aangenomen wordt dat deze hetzelfde zijn als de algemene METRIC theorie uit hoofdstuk 3: 

1. Vraag treedt op basis van een Poisson proces. 
2. Storingen in de installatie leiden niet tot vermindering van het aantal operationele systemen 

(infinite source assumption) . 
3. Defecten kunnen gerepareerd warden door een vervangend onderdeel uit de boordvoorraad 

te nemen of door te wachten op toezending van een vervangend onderdeel. 
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4. Reparatie van defecte onderdelen bij een eenheid zijn mogelijk indien de eenheid over 
reparatiecapaciteit beschikt (mensen of middelen) . 

5. Storingen in een installatie warden altijd veroorzaakt door een storing in precies een van de 
LRUs en storingen treden onafhankelijk van elkaar op. 

6. Er is sprake van continue herbevoorrading. 
7. Er is geen onderlinge uitwisseling van reservedelen tussen eenheden. 
8. Er is sprake van een onbeperkte reparatiecapaciteit. lndien een defect onderdeel binnenkomt 

voor reparatie, dan wordt meteen gestart met reparatie, er vindt geen batching plaats. 

.. '"""' .. l ·,1. _.H' 

OPUSfo QUAST 'l ·vMETRIC 'xL : .. Fei-GLOW ~ . ·1nventri . ' , . 
- .. 

Vraag op basis 
Ja Ja Ja Ja Ja van Poisson 

Infinite source Ja Ja Ja Ja Ja 

Reparatie door 
Ja Ja Ja Ja Ja LRU uit voorraad 

Reparatiekans 0% lnstelbaar lnstelbaar 0% lnstelbaar LRU aan boord 

Onafhankelijke 
Ja Ja Ja Ja Ja storingen 

Bevoorrading 
Nee Ja lnstelbaar Nee Ja tijdens de missie 

Onderlinge 
Nee Nee lnstelbaar Nee lnstelbaar bevoorrading 

Oneindige 
Ja Ja Ja Ja Ja reparatiecapaciteit 

Tabel 2: Overzicht belangrijkste aannames per model 

Op basis van het overzicht van alle aannames uit tabel 2, is te zien dat er een drietal mogelijkheden 
zijn: 

• Aannames van de model/en zijn gelijk: deze aannames zullen niet leiden tot verschillen in 
de uitkomsten van de modellen . 

• Aannames van de model/en zijn instelbaar (aangegeven met "lnstelbaar'J: in het 
betreffende model kan een parameter dusdanig ingesteld warden dat aan de aanname in de 
linkerkolom voldaan wordt. Bij het vergelijk tussen de modellen zullen de parameters zo 
gekozen warden dat de aannames zo veel mogelijk gelijk zijn . 

• Aannames van de model/en zijn verschillend: dit is alleen het geval bij de aanname over 
de ondersteuning tijdens de missie, dit verschil wordt in paragraaf 4.4 nader uitgewerkt. 

4.3.2 Vergelijk van eigenschappen van de model/en 
Naast de aannames zoals in vorige paragraaf gedefinieerd kunnen de modellen ook vergeleken 
warden op andere eigenschappen die de mate van detail bepalen waarmee de werkelijkheid 
gemodelleerd wordt. Gebruik maken van deze eigenschappen zal zich echter direct vertalen in de 
uitkomsten van het model. In deze paragraaf zal volstaan warden met een korte omschrijving van de 
modeleigenschappen die ook in de literatuur bekend zijn en zal aangegeven warden welk model over 
deze eigenschappen beschikt. Achterliggende wiskundige theorie over de eigenschappen zal niet in 
deze paragraaf opgesomd warden, er wordt volstaan met een verwijzing naar relevante literatuur. 
Tevens zal per eigenschap aangegeven warden wat het belang van de eigenschap is bij het 
modelleren van de praktijk. Welk model welke functie bevat staat in label 3. 

ltembenadering 
Onder item- of onderdeelbenadering wordt verstaan de benadering vanuit de theorie van 
voorraadbeheersing : de hoeveelheid reservedelen wordt bepaald door de voorraadkosten , 
orderkosten en stockout kosten per onderdeel te balanceren (zie tevens paragraaf 3.5 over het 
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verschil tussen de item- en systeembenadering) . Binnen het model QUAST is er sprake van een 
itembenadering bij de berekening van de servicegraad per onderdeel (zie paragraaf 4.5.4) . Deze 
benadering komt overeen met de manier waarop veel logistiek managers een voorraad beheersen . 

Systeembenadering 
Onder de systeembenadering wordt verstaan de installatie met al zijn componenten als een systeem 
te beschouwen, en die beslissingen te nemen die ervoor bijdragen de beschikbaarheid van de gehele 
installatie verhogen. 

Mu !ti-echelon 
De mogelijkheid van het model om bij iedere afweging waar een reservedeel neer te leggen, te kijken 
of het reservedeel bij de eenheid of op een hoger echelon bijdraagt aan een hogere availability van de 
eenheid. Voor de wiskundige achtergrond hoe de expected backorders binnen een 2-echelon systeem 
te berekenen wordt verwezen naar hoofdstuk 3, een multi-echelon systeem staat onder andere 
beschreven in Sherbrooke [11] en Rustenburg [9]. Het voordeel van een Multi-echelon benadering is 
dat het (indien de logistieke vertragingstijden niet te lang zijn) voordeliger kan zijn een onderdeel op 
een hoger niveau te leggen dan bij de eenheid. In de praktijk is er tevens sprake van Multi-echelons 
situaties doordat de krijgsmacht voorraden op diverse locaties aanhoudt. 

Multi-indenture 
De mogelijkheid van een model rekening te houden met de verschillende niveaus die voorkomen in 
een Bill of Material (BOM) van een installatie, en die onderdelen te kiezen die het meest 
kosteneffectief bijdragen aan een hogere availability van de eenheid . Voor de wiskundige achtergrond 
hoe de expected backorders binnen een multi-identure systeem te berekenen wordt verwezen naar 
Sherbrooke [11] en Rustenburg [9]. 

Redundantie 
In delen van een systeem wordt vaak een vorm van redundantie ingebouwd om ervoor te zorgen dat 
een minimale beschikbaarheid is gegarandeerd . Sommige modellen zijn in staat redundantie in de 
afweging mee te nemen. De wiskundige theorie die de modellen hiervoor toepassen bleek niet te 
achterhalen voor de modellen VMETRIC XL, lnventri en OPUS10. Voor FEL-GLOW is deze wiskundig 
te uitgebreid om te vermelden. Binnen QUAST is redundantie niet te modelleren. Redundante 
componenten leiden bij een defect over het algemeen wel tot vraag naar een onderdeel omdat een 
operationele eenheid ook defecten in een redundant systeem wil vervangen . Het defect in een 
redundant deel van het systeem leidt echter niet tot een daling van de operationele gereedheid. 

Criticality 
Het is mogelijk dat delen van het systeem meer kritiek zijn voor de operationele gereedheid van het 
systeem dan andere delen. Zo kan een lager gelegen onderdeel in een bill of material falen zonder dat 
het hoger gelegen deel volledig uitvalt. Ook kan het zo zijn dat een onderdeel van het systeem wel 
volledig faalt, maar dat dit onderdeel van het systeem niet direct leidt tot het uitvallen van het 
hoofdsysteem. In deze gevallen kan het wenselijk zijn meer nadruk te leggen op die onderdelen die 
wel bijdragen op het uitvallen van het hoofdsysteem. De meeste modellen maken hierbij gebruik van 
een criticality factor die hetzij met de expected backorders hetzij met de MTBF vermenigvuldigd wordt. 

Reallocation and Replenishment 
Sommige modellen bieden de mogelijkheid een bestaande voorraad opnieuw te verdelen over de 
eenheden en ondersteunde organisaties zodat met de herverdeelde voorraad een hogere availability 
gehaald kan warden . Dit kan mede nodig zijn als het aantal eenheden of ondersteunende organisaties 
verandert, als gevolg van bezuinigingen neemt het aantal eenheden of ondersteunende faciliteiten 
binnen defensie bijvoorbeeld af. Ook kan op deze manier berekend warden hoeveel budget benodigd 
is op een voorraad weer op een optimaal niveau te brengen (replenishment) . De wiskundige 
achtergrond van de procedures bleek niet te achterhalen. Het belang van deze functie is voornamelijk 
aanwezig bij het opnieuw inrichten van een bevoorradingsketen na reductie van de hoeveelheid 
operationeel materieel of tijdens een reorganisatie. 

Lateral supply I onderlinge bevoorrading 
Onder onderlinge bevoorrading wordt verstaan dat eenheden elkaar ook kunnen bevoorraden indien 
de ene eenheid wel beschikt over een onderdeel in de voorraad en de andere eenheid niet. Dit gaat in 
tegen een van de aannames van de METRIC modellen. In de praktijk komt het maar incidenteel voor 
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dat eenheden met gelijk materieel en die beschikken over een eigen voorraad reservedelen , met 
elkaar aan het oefenen zijn en er dus gebruik gemaakt kan warden van onderlinge bevoorrading. 
Eerder wordt gebruik gemaakt van kannibalisatie. De wiskundige achtergrond van lateral supply staat 
vermeld in Sherbrooke [11]. 

Kannibalisatie 
Onder kannibalisatie wordt verstaan het verwijderen van onderdelen uit een werkend of reeds defect 
systeem om hiermee een ander systeem weer operationeel te maken. Meestal betreft dit eenheden of 
systemen die op dat moment (groat) onderhoud ondergaan of niet op missie zijn . Oak het clusteren 
van defecte onderdelen in een zo klein mogelijk aantal systemen behoort tot de mogelijkheden. 
Kannibalisatie van onderdelen is een veelvoorkomend verschijnsel bij de krijgsmacht, dit komt mede 
door het gebrek aan reservedelen in combinatie met lange reparatietijden . Paragraaf 6.3.3 gaat in op 
de gevolgen van kannibalisatie voor een van de operationele cases. 

,, 
. ~au.A.st .. 

Fel-GLOW . lnventri ·' "0PUS10 ' i VMETRIC ·XL I 

ltembenadering Nee Nee Nee Ja Nee 

Systeembenadering Ja Ja Ja Nee Ja 

Multi-echelon Nee Ja Ja Nee Ja 

Redundantie Ja Ja Ja Nee Ja 

Multi-indenture Nee Ja Ja Nee Nee 

Criticality Ja Ja Ja Ja Ja 

Kannibalisatie Nee Nee Nee Nee Ja 

Onderlinge 
Nee Nee Ja Nee Nee 

bevoorrading 

Reallocation Nee Ja Ja Nee Nee 

Replenishment Nee Ja Ja Nee Ja 

Tabel 3: Eigenschappen per model 

4.4 Bevoorrading tijdens de missie versus zelfstandig opereren 

In paragraaf 4.3.1 is als belangrijkste verschil tussen de aannames van de modellen het wel of niet 
toestaan van bevoorrading tijdens de missie geconstateerd. Deze paragraaf legt dit verschil nader uit 
en zal middels een aantal voorbeelden de gevolgen laten zien . 

De modellen lnventri , OPUS10 en VMETRIC XL gaan ervan uit dat gedurende de missie onderdelen 
ingevlogen kunnen warden . Gedurende de missie van een eenheid is er een continue stroom van 
reservedelen die uit het reparatieproces of de walreserve afkomstig zijn en die hetzij gebruikt warden 
om de boordvoorraad aan te vullen, hetzij gebruikt warden om een storing te verhelpen. Binnen het 
proces van herbevoorraden is er wel sprake van een logistieke vertragingstijd , de tijd die het kost om 
het onderdeel vanuit Nederland , op de locatie van de eenheid te krijgen . Deze logistieke 
vertragingstijd is in alle modellen instelbaar. Defecte onderdelen warden continu teruggestuurd zodat 
zij weer in het reparatieproces opgenomen kunnen worden en (indien de reparatietijd langer is dan de 
missie van de eenheid duurt) komen pas na de missie weer beschikbaar voor de eenheid. 

De modellen FEL-GLOW en QUAST gaan ervan uit dat een eenheid op missie zijn missie moet 
volbrengen zonder dat er sprake is van bevoorrading gedurende de missie. De voorraad reservedelen 
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die aan het begin van de missie aan boord is, dient voldoende groot te zijn om alle defecte onderdelen 
gedurende de missie te kunnen vervangen. Defecte LRUs worden aan boord bewaard tot het einde 
van de missie. Op dat moment worden ze gewisseld met de voorraad reservedelen in het 
walmagazijn . 

Effect van Logistieke vertragingstijd en Reparatiedoorlooptijd binnen METRIC-modellen 
Uitgaande van 1 installatie, een missieduur van 30 dagen en een gewenste beschikbaarheid van 90%, 
geeft FEL-GLOW voor SIS10 het advies om 25 reservedelen met een totale waarde van €105.000 in 
de boordvoorraad op te nemen. Het advies van FEL-GLOW (tabel 4) voor de boordvoorraad is alleen 
afhankelijk van de missieduur en is niet afhankelijk van de logistieke vertragingstijd of de tijd die 
reparatie van de defecte onderdelen kost. 

LDT ,(in Ctageii): n.v.t. LDT (in aagen): ., ! .. i1 ' 
. RCT .(in dageii): 1 ' · ' 1 n.v.t. RCT (in dageri): 1 ' '.' 

Naam LRU: Aantal: Naam LRU: Aantal: 
LRU 1 5 LRU 1 0 
LRU 2 4 LRU 2 0 
LRU 3 3 LRU 3 0 
LRU 4 3 LRU 4 0 
LRU 5 2 LRU 5 0 
LRU 6 2 LRU 6 0 
LRU 7 2 LRU 7 0 
LRU 8 2 LRU 8 0 
LRU 9 1 LRU 9 0 

LRU 10 1 LRU 10 0 

AO: 90,19% AO: 96,85% 

Kosten: €105.000 Totaal: €0 
Tabel 4: Advies boordvoorraad FEL-GLOW Tabel 5: Advies VMETRIC XL 

Het advies van METRIC-modellen is gebaseerd op de steady state situatie met een gemiddelde vraag 
op basis van 30 dagen per jaar. In deze steady state situatie zijn ook de doorlooptijd van het 
reparatieproces en de logistieke vertragingstijd van belang. lndien er sprake is van een heel snelle 
bevoorrading van de wal naar het schip (stel 1 dag) en er is sprake van een heel snel reparatieproces 
(stel 1 dag), dan ontbreekt de noodzaak om aan boord veel reservedelen neer te leggen. Benodigde 
reservedelen kunnen dan namelijk snel ingevlogen worden. Het effect op de boordvoorraad 
reservedelen is te zien in tabel 5; zonder te investeren in reservedelen behaalt men toch een 
operationele beschikbaarheid van 96,85%. 

Dit voorbeeld laat goed het effect zien van een zeer korte logistieke vertragingtijd en zeer korte 
reparatietijd: er zijn bij de eenheid geen reservedelen benodigd. Dit voorbeeld is in de 
defensieomgeving echter niet reeel. Logistieke vertragingstijden van 7 dagen , 15 dagen of 30 dagen 
zijn binnen defensie reeler; hetzelfde geldt voor de reparatietijd : 90, 180 of 365 dagen is reeel. 
Onderstaande tabel 6 geeft het advies van VMETRIC XL voor de verschillende logistieke 
vertragingstijden (LDT in dagen) en reparatiedoorlooptijden (RCT in dagen). In dit voorbeeld is 
uitgegaan van een 2-echelon situatie met 1 eenheid. Het model zal dan alle onderdelen op locatie van 
de eenheid leggen. Te zien is dat een oplopende logistieke vertragingstijd en een oplopende 
reparatiecyclus tijd in dit geval leiden tot meer reservedelen bij de eenheid . 
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L DT ( in dagen): 7 15 30 7 15 30 7 15 30 
RCT ( in dagen): 90 90 90 180 180 180 365 365 365 

Naam LRU: Aantal 
LRU 1 2 2 2 4 4 4 6 6 6 
LRU 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 
LRU 3 1 1 1 2 2 2 3 3 4 
LRU 4 1 1 1 2 2 2 3 3 3 
LRU 5 1 1 1 2 2 2 2 2 3 
LRU 6 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
LRU 7 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
LRU 8 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
LRU 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
LRU10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

AO (in%): 94,28 93,32 91 ,33 91 ,82 91 ,0 91 ,81 91 ,27 90,78 92,93 
Kosten (in k€): 59 59 59 74 74 80 115 115 

Tabel 6: Boordreservedelen bij 90% beschikbaarheid voor verschilfende waarden van LDT en 
RCT bij een missieduur van 720 uur (30 dagen) 

lnvloed van missieduur op de boordvooraad van FEL-GLOW en QUAST 
Binnen FEL-GLOW en QUAST is voor de boordvoorraad 1 missie van 30 dagen gelijk aan 6 missies 
van 30 dagen of 12 missies van 30 dagen , met andere woorden: het aantal missies heeft geen invloed 
op het aantal boordreservedelen. Alleen de lengte van de missie (missieduur) heeft effect: een 
langere missie leidt tot meer reservedelen (zie hiervoor onderstaande figuur 11). 

~ 400 +-~~~~~~~~~~~~'""--~~~~~--I 
0 

60 120 180 240 300 360 

Missieduur (in dagen) 

Figuur 11: Relatie tussen missieduur en investering in boordreservedelen voor SIS10 

Om te voorkomen dat de kosten voor de boordvoorraad binnen FEL-GLOW "kunstmatig" laag zijn 
door een missie van een eenheid te beschouwen als een veelvoud van missies van 1 dag, is er 
binnen deze scriptie voor gekozen de jaarlijkse belasting van missies (gesteld op 160 dagen) binnen 
FEL-GLOW te modelleren als een van missies 160 dagen. 

Keuze van missie autonomie of continue bevoorrading binnen OPUS10 
Binnen OPUS10 is het mogelijk om een eenheid in crisissituatie zelfstandig te laten opereren binnen 
een missie, waarbij alleen aan het einde van de missie bevoorraad kan worden . OPUS10 
onderscheidt de volgende situaties: 

• Steady State Situaties (conform METRIC} 
• Endurance Situatie (waarbij delen van de reparatiecapaciteit wegvallen als gevolg van conflict 

I oorlog) 
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• Autonome missies (conform FEL-GLOW waarbij een eenheid gedurende de missie op zichzelf 
is aangewezen). Bijlage C bevat een vergelijk tussen de missie autonomie van FEL-GLOW en 
de autonome missies binnen OPUS10 voor de operationele cases. Gezien de beperkte 
hoeveelheid modelruns en het ontbreken van achterliggende theorie, zullen geen conclusies 
getrokken worden op dit vergelijk. 

Subconclusie 
Zoals in bovenstaande voorbeelden aangegeven is, kan het effect van toestaan van herbevoorrading 
tijdens de missie erg groot zijn. Het is op basis van deze paragraaf nog niet mogelijk uitspraak te doen 
of de verschillen met een enkele wiskundige uitdrukking te beschrijven zijn . Hiertoe zal in de volgende 
paragraaf eerst ingegaan worden op de wiskundige beschrijving van de prestatiematen die de 
verschillende modellen hanteren . 

4.5 Vergelijk van prestatiematen van modellen 

Deze paragraaf gaat in op de prestatiematen waarin de diverse modellen de geadviseerde 
hoeveelheid reservedelen uitdrukken . De gewenste prestatiemaat beschikbaarheid wordt door de 
meeste modellen afgeleid uit hetzij servicegraad, hetzij (expected) backorders van onderdelen. 
Gezien de verschillen tussen de prestatiematen is het noodzakelijk een tweetal prestatiematen te 
definieren om de modellen onderling te kunnen vergelijken . 

4.5.1 Servicegraad en availability binnen FEL-GLOW 

Boord reservedelen 
In FEL-GLOW wordt de operationele beschikbaarheid van een installatie alleen berekend op basis 
van de reservedelen die aan boord van het schip liggen. De voorraden die aan wal liggen hebben 
geen functie gedurende de missie (zie voorgaande paragraaf) en worden in de berekening van 
operationele beschikbaarheid gedurende de missie, niet meegenomen. 

De operationele beschikbaarheid is gedefinieerd als de kans dat een installatie i, indien gebruikt onder 
gespecificeerde omstandigheden in de actuele omgeving, naar behoren functioneert of kan 
functioneren gedurende een missie m: 

A _ UPTIME 
o;m - TOTALTIME 

met 

MTTR;: 

MTBM;m: 

MDT;,. 

MLOT;: 

SMT;r: 

T: 

MTBF;m . T - SMI;r 
------------"'----
MTBF;m + MTTR; + MLDI; T 

Operationele beschikbaarheid van installatie i gedurende missie m, 

Mean Time Between Failures van installatie i gedurende missie min 

kalendertijd, 

Mean Time To Repair van installatie i, 

Mean Time Between Maintenance aan installatie i gedurende missie m, 

Mean Down Time van installatie i, 

Mean Logisitic Delay Time van installatie i, 

de preventieve onderhoudstijd aan een installatie i in een tijdperiode T, 

Tijdsduur waarover het preventief onderhoud beschouwd wordt 

( 21 ) 

In het geval van SIS10 wordt er aangenomen dater geen preventief onderhoud plaatsvindt. De MTBF 
van de installatie is te berekenen door een gedeeld door de som van de storingsgraden per 
component {1/MTBF) te nemen. De MTBF van de installatie SIS10 wordt daarmee 123,77 uur. De 
MTTR van de installatie SIS10 is gelijk aan het gewogen gemiddelde van de component MTTR, in dit 
geval 0,33 uur. De Mean Logistic Delay Time van installatie i wordt bepaald door aan de hand van de 
MTBF;m, de missieduur MD en de logistieke vertragingstijd LDT;: 

lvfLDT = MTBF;m . LDT 
I MD I 

( 22) 
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De logistieke vertragingstijd binnen FEL-GLOW is gelijk aan de tijdsduur tussen het tijdstip van de 
storing waarbij een "stock-out" is opgetreden en het eind van de missieduur. Wegens de aanname dat 
geen ondersteuning vanaf de wal mogelijk is, is de logistieke vertragingstijd gelijk aan de tijd vanaf het 
moment dat niet meer voldaan kan word en aan de vraag naar een van de reservedelen, tot het eind 
van de missie. De logistieke vertragingstijd wordt afgeschat (bovengrens) door de missieduur te 
vermenigvuldigen met de kans dat een storing optreedt als er geen reservedelen meer beschikbaar 
zijn. De kans op een storing op het moment dater geen reservedelen meer beschikbaar zijn wordt 
gegeven door 1 min de servicegraad SG van het aantal reservedelen s voor installatie i. 

LDT; =MD* (1-SG;(s,MD)) ( 23) 

De gemiddelde logistieke vertragingstijd per missie is nu gelijk aan de logistieke vertragingstijd aan 
het eind van de missie gedeeld door het verwachte aantal storingen per missie: 

MLDT; = MTBF;m · LDT; '5: MTBF;m · (1-SG; (s ,MD)) 
MD 

( 24) 

Nadeel van deze benadering is dat de availability van de installatie bij geringe voorraden 
reservedelen , LRUs met een hoge MTBF in verhouding tot de MTTR en een lange missieduur nadert 
naar een minimum van 50% . De Mean Logistic Delay Time van installatie i is dan gelijk aan de MTBFi. 
(op basis van formule 24) . Voor de formule van de availability heeft dit als gevolg dat: 

A = MTBF;,,, *l 
0 J1.1TBF;m + MTTR; + MLDT; 

indien SMT;r = 0 

MTBF;"' * l 
MTBF;m + MTTR j + MTBF;m 

indien MLDT; = MTBF;m ( 25) 

indien MTBF;m >> MTTR; 

Een prestatiemaat die geen last heeft van bovenstaande nadeel, maar wel binnen FEL-GLOW 
gebruikt wordt is de servicegraad van de installatie. Dit is het product van N individuele servicegraden 
van N LRUs in een installatie als functie van het aantal reservedelen Sn per LRU. 

N 

SG;(s ,MD) =IT SG11 (s 11 ,MD) ( 26) 
n=l 

Bovendien wordt deze prestatiemaat gebruikt door het model QUAST zodat beide modellen 
eenvoudig met elkaar vergeleken kunnen worden. Onderstaande figuur 12 laat de berekende 
availability en servicegraad van SIS10 zien zoals berekend door FEL-GLOW voor een missieduur van 
30 dagen. 
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Figuur 12: Servicegraad en availability voor in boordreservedelen als functie van kosten voor 
SIS10 

Walreservedelen 
De berekening van walreservedelen gebeurt binnen FEL-GLOW los van de berekening van de 
boordreservedelen . De prestatie-indicator die gehanteerd wordt bij de walreservedelen is niet de 
availability van het systeem aan boord van het schip of de gemiddelde availability over meerdere 
schepen, maar de walservicegraad. De walservicegraad is de waarschijnlijkheid dat na binnenkomst 
van een groep schepen (eskader) a/le defecte componenten herbevoorraad zijn uit de walvoorraad 
binnen de normwachttijd (NWT). De normwachttijd is de tijd waarbinnen een teruggekeerde eenheid 
weer herbevoorraad dient te zijn. Binnen de normwachttijd kan een deel van de defecte onderdelen 
gerepareerd worden zodat de walvoorraad kleiner kan zijn naarmate de normwachttijd langer is . 

De wijze waarop de voorraad walreservedelen binnen FEL-GLOW berekend wordt, is (zelfs voor 
TNO) niet exact meer te achterhalen: in de software zijn wijzigingen aangebracht zonder dat deze 
goed gedocumenteerd zijn . 

Op basis van Stoop [15] wordt de walservicegraad gedefinieerd als : 

SG= IJ ak ( 27) 
keR 

met: 
Sk S; +#; 

ak = Dk,O + (1-Dk ,o )(L/L + L~.J · Rk,(J-s,)) ( 28) 
}=0 j=s; +I 

DkJ = De kans op vraag naar component k van een eskader j 
PkJ = De kans dat direct na aankomst van een eskader, na directe ruil er j stuks van component k 

uit depot en dus in reparatie zijn. lndien j > sk dan betekent dit dat het eskader niet zonder 
vertraging bevoorraad kan warden. 

RkJ = De kans dater binnen de normwachttijd minstens j stuks gerepareerd zijn . 
ak = De kans dat een willekerig eskader na de normwachttijd geen backorder heeft voor 

component k (availability k) 
R = De verzameling repareerbare LRUs die in aanmerking komen opgenomen te worden in de 

walvoorraad . 
sk = Het aantal exemplaren van LRU kin de voorraad. 

Nadere uitwerking van de factor ak is complex en uitgebreid, hiervoor wordt verwezen naar Stoop [15] . 
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Effect van normwachttijd op de walvoorraad 
Varieren van de normwachttijd (NWT) binnen FEL-GLOW levert onderstaande figuur 13 voor de 
kosten van de walvoorraad in het geval van een enkel schip, een missie van 30 dagen , een RCT van 
90 dagen en gewenste walservicegraad van 90%. De kosten van de walvoorraad naderen naar nul als 
lang genoeg gewacht wordt op goederen uit het reparatieproces, dit komt overeen met de 
verwachting. Het is echter niet reeel zolang op het reparatieproces te wachten daar een eenheid na 
terugkomst van een lange missie (6 maanden) over het algemeen na 90 dagen weer begint met een 
oefenprogramma ter voorbereiding op een nieuwe missie. Een NWT van 90 dagen na een missie van 
90 dagen of !anger is reeler. Na korte missies, zeg 30 dagen, is een NWT van 30 dagen reeel. 
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Figuur 13: Effect van varieren van NWT op kosten walvoorraad bij een RCT van 90 dagen en 
een missieduur van 30 dagen van een enke/ schip. 

Effect van Reparatiedoorlooptijd 
Varieren van de Reparatiedoorlooptijd (RCT) binnen FEL-GLOW levert onderstaande figuur 14 voor 
de kosten van de walvoorraad in het geval van een enkel schip, een missie van 30 dagen en 
gewenste walservicegraad van 90%. Reparatiedoorlooptijden van 90, 180 of 360 dagen zijn reeel 
binnen defensie onderhoudsbedrijven, hierbinnen vallen ook alle logistieke handelingen van 
magazijnen . 

180 

160 

140 
Gi' 
0 120 
0 
0 .... 
c: 100 
:.:.. 
c: 80 
<I) -ti> 60 0 
~ 

40 

20 

0 
0 60 120 180 240 300 360 

Repair Cycle Time (in dagen) 

Figuur 14: Effect van varieren van RCT op kosten walvoorraad bij een NWT van 90 dagen en 
een missieduur van 30 dagen van een enkel schip. 
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Effect van het aantal missies 
Naast de normwachttijd en reparatiedoorlooptijd , is binnen FEL-GLOW het aantal walreservedelen 
afhankelijk van het aantal missies en het aantal schepen dat missies uitvoert. FEL-GLOW berekent 
op basis van het aantal missies (indien gewenst met variabele missielengte) een gemiddelde 
missieduur voor alle schepen op basis waarvan de walvoorraad berekend wordt. Onderstaande figuur 
15 geeft het effect van 1 tot en met 12 missies van 30 dagen op jaarbasis voor SIS10 met een RCT 
van 90 dagen en een NWT van 30 dagen. Te zien is dat het aantal walreservedelen toeneemt, als het 
aantal missies op jaarbasis toeneemt. 
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Figuur 15: lnvloed van aantal missies op walreservedelen bij SIS10; RCT 90 dagen, NWT 30 
dagen, Wal Servicegraad: 90% 

4.5.2 Backorders en availability binnen lnventri 
Rustenburg hanteert in plaats van expected backorders van Sherbrooke, de kans op een positief 
aantal backorders is voor product i: 

s 
LP(DI; =x)=l-LP(DI; =x) ( 29) 

x=S1+l x=O 

Volgend uit Palm's theorema: 

( 30) 

Voor een 2-echelon , multi-indenture situatie volgt voor availability op het niveau van een eenheid n: 

I 

An (~o '~") z IT (1- PBOi11 (~;o '~i11 )) 
i=l 

waarbij: ~ = (~1n. fun. · · ··~n) 

met: 

~n: de vector die de walvoorraad van eindproduct i beschrijft en alle bijbehorende 
onderdelen bij fregat n 

( 31 ) 

PBO;n: de kans op een positief aantal backorders voor een eindproduct i voor eenheid n 
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Gemiddeld over alle eenheden , wordt de availability: 

1 N 

A (S) ""-IT An(So,S,,) 
N n=I 

( 32) 

waarbij ~ = (~. ~1 . fu .. .. ~ 

4.5.3 Expected backorders en availability binnen OPUS 
De formules achter de availability binnen OPUS10 bleken niet te achterhalen . De handleiding geeft 
geen andere informatie dan algemene formules en niet de wijze waarop invulling aan de formules 
gegeven wordt. 

MTBF 
A =------

MTBF+TO+WT 

Met: 

A = Availability 
MTBF = Mean Time Between Failure 

( 33) 

TO 
WT 

= 
= 

Reparatietijd plus vertragingen niet gerelateerd aan gebrek aan onderdelen 
Gemiddelde wachttijd voor reservedelen 

4.5.4 Servicegraad binnen QUAST 
Binnen het model QUAST is het mogelijk te kiezen voor een adequate individuele protectie, een 
servicegraad per onderdeel , of een adequate pakket protectie, een servicegraad voor een 
verzameling onderdelen . Onder de aanname van exponentieel verdeeld faalgedrag , wordt de 
individuele protectie berekend aan de hand van de cumulatieve Poisson verdeling . De formule voor de 
individuele protectie P(s;,f;) voor item i met S; reservedelen, als er f; storingen verwacht warden, luidt: 

( 34) 

Met: f;: 

t;: aantal operationele uren van LRU i 
A;: failure rate of LRU i 
n;: aantal onderdelen van type i 
s;: aantal reservedelen van type i 

De pakketprotectie wordt berekend aan de hand van het product van de individuele protecties over 
alle LRUs i: 

i 

P, =IT P(s;,f;) ( 35) 

Voor de walreservedelen rekent QUAST met dezelfde definitie aangevuld met een factor voor het 
aantal eenheden en een factor voor de reparatiedoorlooptijd : 

P(s;,f;) = N. RCT. ± e- ft -~x 
12 =0 x. 

Met (aanvullend op formule 34) : 

N: aantal installaties of eenheden 
RCT: reparatiedoorlooptijd in maanden 
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4.5.5 Expected backorders en availability binnen VMETRIC XL 
Het model VMETRIC XL maakt gebruik van de availability berekening op basis van expected 
backorders volgens de algemene METRIC theorie van Sherbrooke. Voor deze availability formule 
wordt verwezen naar hoofdstuk 2, formule 16 en 20. 

5ubconclusie: 
Daar uit voorgaande paragrafen blijkt dat de diverse pakketten een andere uitdrukking hanteren voor 
(de benadering van) availability of gebruik maken van het begrip servicegraad, is het niet mogelijk de 
availability uitkomsten van de pakketten in combinatie met kosten een op een met elkaar te 
vergelijken. In de volgende paragraaf zal een tweetal benaderingswijzen gekozen worden om de 
uitkomsten van de pakketten onderling vergelijkbaar te maken . 

4.6 Definitie prestatiemaat en werkwijze van modelvergelijking voor cases 

De diverse definities van availability en I of servicegraad zoals vermeld in voorgaande paragraaf en 
het wel of niet toestaan van bevoorrading tijdens de missie, verhinderen het onderling vergelijkbaar 
maken van de uitkomsten van de modellen . Om modellen toch onderling vergelijkbaar te maken wordt 
gekozen voor een tweetal prestatiematen : 

1. Prestatiemaat servicegraad 
Bevoorrading tijdens de missie is niet toegestaan , prestatie van het pakket boordreservedelen 
wordt uitgedrukt in servicegraad op basis van formule 26 zoals gebruikt binnen FEL-GLOW. 
De prestatie van een pakket walreservedelen wordt uitgedrukt in servicegraad op basis van 
formule 27 en 28 zoals gebruik binnen FEL-GLOW. 

2. Prestatiemaat expected backorders 
Er is sprake van een continue bevoorrading tijdens de missie (wel met een logistieke 
vertragingstijd). De prestatie van een pakket reservedelen wordt uitgedrukt in de som van de 
expected backorders per LRU als functie van de hoeveelheid reservedelen ; op basis van 
formule 17 gebruikt binnen de METRIC theorie (en VMETRIC XL) zoals opgesteld door 
Sherbrooke. 

Werkwijze van modelvergelijking 
In de volgende paragrafen en in het volgende hoofdstuk zal voor een gegeven missietype met per 
case te vermelden parameters met ieder model een (optimaal) pakket reservedelen uitgerekend 
worden om de door dat model gebruikte definitie van availability te behalen . Dit pakket reservedelen 
zal vervolgens volgens bovenstaande twee prestatiematen geevalueerd worden. Voor de cases SIS10 
en SIS250 is binnen Excell voor de prestatiemaat expected backorders en de prestatiemaat 
servicegraad een model gemaakt dat de waarde van de servicegraad van de boordreservedelen en 
de hoeveelheid expected backorders uitrekent. De uitkomsten van de modellen FELGLOW voor de 
boordreservedelen en VMETRIC XL voor expected backorders bleken met dit model te voorspellen . 
Er is om redenen van tijdwinst dan ook voor gekozen de uitkomsten van de modellen lnventri , 
OPUS10 en QUAST voor de operationele cases (hoofdstuk 5) middels de softwarepakketten 
FELGLOW en VMETRIC XL te evalueren . Voor de leesbaarheid en onderlinge vergelijkbaarheid van 
uitkomsten is voor de lezer naast de waarde van de expected backorders ook de bijbehorende waarde 
van availability (operationele gereedheid) vermeld . Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat availability 
door VMETRIC XL afgeleid wordt uit expected backorders (zie tevens afleiding formule 17). 
Wetenschappelijk gezien is er geen eenduidige definitie voor deze afleiding, uitkomsten omgerekend 
in expected backorders dienen dan ook leidend te zijn bij het modelvergelijk. 

4.7 Case 51510: simpele theoretische installatie in 2-echelon situatie (4 eenheden) 

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een viertal eenheden ieder uitgerust met een SIS10 installatie. 
De eenheden hebben zelf geen reparatiecapaciteit , alle reparaties worden met een 100% 
slagingspercentage uitgevoerd door de walorganisatie. De logistieke vertragingstijd bedraagt 30 
dagen, de reparatiedoorlooptijd 90 dagen . De reparatie en distributiestructuur van de eenheden en 
ondersteunende walorganisatie staat aangegeven in figuur 16. 
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Walorganisatie 

Eenheid 1 Eenheid 2 Eenheid 3 Eenheid 4 

R BV R B R B R B 

R = reparatiecapaciteit (R=O voor Eenheid) 
W = voorraad walreservedelen 
B = voorraad boordreservedelen 

Figuur 16: Reparatie en distributiestructuur SIS10. 

Overige parameters gebruikt als input 
• De slagingskans van reparaties bij de walorganisatie is 100%. 
• De eenheden hebben geen eigen reparatiecapaciteit. 

De uitkomsten van de modellen voor deze case staan in onderstaande tabellen voor de 
boordvoorraad (totaal voor vier eenheden) in tabel 7 en de walvoorraad in tabel 8. 

FEL-GLOW QUAST VMETRICXL lnventri OPUS10 
LRU 1 20 16 8 8 8 
LRU 2 16 12 4 4 4 

LRU 3 12 12 4 4 4 

LRU 4 12 8 4 4 4 

LRU 5 8 8 4 4 4 

LRU 6 8 8 4 4 4 
LRU 7 8 8 4 4 4 

LRU 8 8 8 0 0 4 
LRU 9 4 8 0 0 0 

LRU10 4 8 0 0 0 

AO I SG: 90,19% (AO) 90,69% (SG) n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Kosten: € 420.000 € 468.000 € 116.000 € 116.000 € 148.000 
Tabel 7: Boordvoorraad in aantallen reservedelen per LRU, availability en kosten van diverse 

model/en voor SIS10 bij 4 eenheden, RCT = 90 dagen en LDT= 30 dagen. 
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•'FEL!GLOW J; ~'.it·~QUAST ·:...~\'i :VMEJRIC XL ";: :.·i; ·1.lnve'ntri ~ ·;1, ·~:ihlOP,US10 ~!:i~' 
LRU 1 14 4 4 3 2 
LRU 2 10 3 3 2 2 
LRU 3 7 3 2 2 2 
LRU 4 6 2 2 2 1 
LRU 5 5 2 2 2 1 
LRU 6 5 2 2 2 0 
LRU 7 4 2 2 2 0 
LRU 8 4 2 2 2 0 
LRU 9 4 2 1 1 1 
LRU 10 3 2 1 1 1 

WalSG: 91,49% 90,69% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Kosten: E 260.000 E 117.000 E 95.000 E 92.000 E 40.000 

Tabel 8: Walvoorraad in aantallen reservedelen per LRU, availability en kosten van diverse 
model/en voor SIS10 bij 4 eenheden, RCT = 90 dagen en LDT= 30 dagen. 

FEL-GLOW QUAST VMETRICXL lnventri OPUS10 
AO: n.v.t. n.v.t. 90,38% 90,45% 90,89% 

Kosten: E 680.000 E 585.000 € 211 .00 E 208.000 € 188.000 
Tabel 9: Availability berekend door eigen prestatiemaat van model/en en totale kosten boord

en walvoorraad. 

In bovenstaande 3 tabellen is te zien dater grote verschillen zijn in de lnventri, OPUS 10 en 
VMETRIC XL enerzijds en FEL-GLOW en QUAST anderzijds. Bovendien valt op dat FEL-GLOW veel 
onderdelen op de wal neerlegt. 

Uitkomsten uitgedrukt in prestatiemaat servicegraad 
lndien de voorgestelde boordvoorraden van de modellen worden uitgedrukt in prestatiemaat 
servicegraad (servicegraad conform definitie FEL-GLOW) dan geeft dit onderstaande tabel 10. Te 
zien is dat de modellen lnventri en VMETRIC beide maar een servicegraad van 15,62% halen 
(overeenkomend met een availability van 54, 15%). Volgens de norm van FEL-GLOW leggen de 
modellen lnventri en VMETRIC XL te weinig voorraad aan boord van het schip neer. Het model 
QUAST stelt een voorraad voor met een uiteindelijke servicegraad van 90,69 procent, maar dit kost 12 
k€ meer dan het pakket reservedelen uitgerekend door FEL-GLOW. 

Model Behaalde servicegraad Behaalde AO Kosten 
FEL-GLOW 89,40 % 90,19 % € 105.000 

lnventri 15,62 % 54,15 % € 29.000 

QUAST 90,69 % 91,25 % € 117.000 
VMETRIC XL 15,62 % 54,15 % € 29.000 

OPUS10 20,61% 55,66% € 37.000 
Tabet 10: Vergelijk boordvoorraden volgens prestatiemaat servicegraad 

lndien de voorgestelde walvoorraden van de modellen worden uitgedrukt in prestatiemaat 
servicegraad (servicegraad conform definitie FEL-GLOW) dan levert dit label 11 . Te zien is alle 
modellen behalve FEL-GLOW maar een zeer lage een waarde halen voor de walservicegraad. 
Volgens de norm van FEL-GLOW leggen alle modellen veel te weinig voorraad aan de wal. 
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···'-! ,,-,·-l;MoCiei . \ : .. ,,,;. l ".Behaalde _servicegraaCI ~ ,> •,, '-" :K ,o, t U• • ~i ~,jj 
_ t~'-- ,,,;~v. 05_ en , , " ~ .. 

FEL-GLOW 91,49% € 260.000 
lnventri 1,66% € 92.000 
QUAST 6,90% € 117.000 

VMETRICXL 3,60% € 95.000 
OPUS10 0,03% € 40.000 

Tabel 11: Vergelijk walvoorraden volgens prestatiemaat FEL-GLOW 

Uitkomsten uitgedrukt in prestatiemaat expected backorders 
lndien de voorgestelde boord- en walvoorraden van de modellen warden uitgedrukt in e xpected 

etabel 12. 
goed.De 

availabi lity dan 

backorders (expected backorders conform definitie Sherbrooke) dan geeft onderstaand 
Volgens deze prestatiemaat scoren de modellen lnventri, OPUS10 en VMETRIC XL wel 
modellen QUAST en FEL-GLOW behalen volgens deze prestatiemaat een veel hogere 
de benodigde 90%. 

Model 
Expected 

Behaalde AO Kosten '-! Backorders 
FEL-GLOW 0,00236 99,95% € 680.000 

lnventri 0,74595 90,11% € 208.000 
QUAST 0, 10984 99,00% € 585.000 

VMETRIC XL 0,60633 90,38% € 211.000 
OPUS10 0,66142 90,33% € 188.000 

Kosten {in%) 

361 ,70% 

110,64% 

311, 17% 

112,23% 

100,00% 
Tabel 12: Expected backorders en availability conform prestatiemaat expected ba ckorders 

Waarnemingen op basis case 5151 O 
Uitgaande van de uitkomsten van het modelleren van de reservedelen ten behoeve van de case 
SIS10: 

• 

• 

4.8 

Lijkt er sprake te zijn van een tweedeling in de uitkomsten modellen : 
. 

. 

De modellen FEL-GLOW en QUAST leggen in vergelijking met de METRIC modellen 
grate voorraden neer aan boord van de schepen en bij de walorganisatie w 
de prestatiemaat servicegraad de METRIC modellen te weinig onderdelen n 

aarbij volgens 
eerleggen. 
minder grote 
s de 

De METRIC modellen leggen in vergelijking met FELGOW en QUAST veel 
voorraden neer aan board van de schepen en bij de walorganisatie. Volgen 
prestatiemaat expected backordes zijn deze hoeveelheden echter voldoend eom de 

QUAST leggen operationele beschikbaarheid te waarborgen: de modellen FEL-GLOW en 
volgends deze prestatiemaat dus te veel onderdelen neer. 

Adviseert FEL-GLOW een opvallend grote voorraad walreservedelen . 

Case 515250: theoretische installatie in een 2-echelon situatie {1 schip) 

Deze case is bedoeld als uitbreiding op de SIS10 case en bestudeert de uitkomsten van de modellen 
aantal LRUs 
raagt 250 

indien de MTBF en prijzen van de LRUs afkomstig zijn van bestaande systemen en het 
flink toeneemt. De spreiding in de MTBF en kostprijs is veel grater, het aantal LRUs bed 
stuks. De modellen zijn vergeleken voor een gewenste availability van 90%. 

Minimum Maximum M ediaan 
MTBF (in hr.) 6.664 17.241.379 1 44.853 

Kostprijs € 28 € 200.000 € 6.648,33 
Tabel 13: Minimale, maximale en media an van MTBF en kostprijs. 

Overige parameters gebruikt als input 

• De slagingskans van reparaties bij de walorganisatie is 100% . 
• Uitgaande van een (gemiddelde) missieduur op jaarbasis van 3840 uur {160 da gen). 
• Een logistieke vertragingstijd tussen wal en schip van 30 dagen . 
• Een reparatiedoorlooptijd van 90 dagen voor iedere LRU . 
• Reparatie en distributiestructuur volgens onderstaande figuur 17 . 
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Walorganisatie 

R 

R 

w 

' 
Eenheid 

B 

R = reparatiecapaciteit (R=O voor eenheid) 
W = voorraad walreservedelen 
B = voorraad boordreservedelen 

Figuur 17: Reparatie en distributiestructuur $1$250. 

Output van de modellen 
De output van de modellen is grafisch weergeven in onderstaande figuren , availability tegen kosten 
voor lnventri, OPUS10 en VMETRIC XL in figuur 18 en servicegraad tegen kosten voor FEL-GLOW 
en QUAST van de boordreservedelen in figuur 19. Hierbij is nog geen gebruik gemaakt van de 
gedefinieerde prestatiematen van paragraaf 4.6. Opvallend is dat de output van lnventri en VMETRIC 
XL vrijwel geheel lijken samen te vallen , dit geldt tevens voor OPUS10 voor availability percentages 
boven de 80%. Het vergelijk van FEL-GLOW met QUAST laat zien dat FEL-GLOW over het hele 
bereik van de grafiek een hogere servicegraad realiseert voor dezelfde hoeveelheid ge'investeerd 
geld . 

.,----------~--~.---·--

90%+------------__,,,...-=---

~ 80% +----- --- - -JL..,oor-------' 

~ 70% t--------#--~-----
OI 

~ 60% +---- -----1---------- --' 
·~ 50% 
~ t------1--~·~------

_____ ______ __. - Vl'vetric 

o'-'lll~----------4 - hventri 

OPIJS10 
03J.-~:::_,._...-..~~=---~.,---~---.--~ 

2 3 4 6 0 2 4 5 6 

Kosten in M€ Kosten in M€ 

Figuur 18: AO tegen kosten METRIC model/en Figuur 19: SG Boordreservedelen tegen kosten 

Output van de modellen uitgedrukt in prestatiemaat servicegraad 
lndien de voorgestelde boordvoorraden van de modellen warden uitgedrukt in prestatiemaat 
servicegraad voor de boordvoorraad (servicegraad conform definitie FEL-GLOW) dan geeft dit 
onderstaande tabel 14 voor het 90% punt. FEL-GLOW is gemodelleerd met een missie van 160 
dagen. De uitkomsten van de modellen VMETRIC XL en OPUS zijn gelijk aan elkaar en nagenoeg 
gelijk aan de uikomsten van lnventri (0 ,06% verschil op kosten en 0,08% verschil op behaalde 
servicegraad) . 

Model Behaalde 
Behaalde AO Kosten Kosten in% Aantal LRUs 

servicegraad 
FEL-GLOW 91 ,08% 91 ,54% € 3.924.941 149,50% 

lnventri 62,35% 72,48% € 2.626.966 100,06% 
QUAST 90,06% 90,72% € 4.334.653 165,11% 

VMETRIC XL 62,27% 62,27% € 2.625.344 100,00% 
OPUS10 62,27% 62,27% € 2.625.344 100,00% 

Tabel 14: Vergelijk boordvoorraden volgens prestatiemaat FEL-GLOW voor gewenste 
availability van 90%. 

325 
266 
294 
261 
261 
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lndien de voorgestelde walvoorraden van de modellen worden uitgedrukt in prestatiemaat 
servicegraad (servicegraad conform definitie FEL-GLOW) dan levert dit tabel 15. In deze specifieke 
case zijn er geen walvoorraden gegenereerd door de METRIC modellen daar er sprake is van maar 
een eenheid en het dus niet efficient of effectief is voorraden bij de walorganisatie te leggen. FEL
GLOW en QUAST maken geen onderscheid in dit specifieke geval en leggen wel voorraad neer op de 
wal. De normwachttijd is hier gesteld op 90 dagen de missieduur op 160 dagen. QUAST behaalt een 
lagere servicegraad tegen hogere kosten. 

. 
. ' . . . . : .:-'Behaa!de " .. . : . i ~ ; ' , . - t '.; •• ' • '.f 

• ~:: 't ~ ·~ .... : tiiloCi~I : : ;.'.ki . ' " Kosten . ' ! ;r.,:rAantal LRUs .:+ ' . . " ' . , ·"" ~.w.alsenlicegraaa " 1.-w. .,1 .,.f{r ~ .,. , , .1 ..... '7 ' ' . ; _ i~" ~ ·.. :·l'~. (< . . 
FEL-GLOW 90,11% € 2.754.309 273 

lnventri 0% €0 0 
QUAST 43,71% € 3.392.657 214 

VMETRICXL 0% €0 0 
OPUS10 0% €0 0 

Tabel 15: Vergelijk walvoorraden volgens prestatiemaat FEL-GLOW 

Output van de modellen uitgedrukt in prestat iemaat expected backorders 
lndien de voorgestelde boord- en walvoorraden van de modellen worden uitgedrukt in expected 
backorders (expected backorders conform definitie Sherbrooke) dan geeft dit onderstaande tabel 16. 

Model Expected Backorders Behaalde AO Kosten 

FEL-GLOW 0,06057 99,704% € 6.679.251 

lnventri 0,09652 90,795% € 2.626.966 

QUAST 0,04950 99,861% € 7.727.310 

VMETRIC XL 0,09667 90,782% € 2.625.344 

OPUS10 0,09667 90,782% € 2.625.344 
Tabel 16: Expected backorders en availability conform prestatiemaat expected backorders 

lnvloed van missieduur en aantal missies FEL-GLOW en QUAST 
In de voorgaande paragrafen 4.4. (in figuur 11) en 4.5.1 (in figuur 15) bleek dat de missieduur en het 
aantal missies van invloed te zijn op de kosten van het totale pakket reservedelen . In onderstaande 
figuur 20 zijn de lengte van de missieduur en het aantal missies zodanig gevarieerd dat het product 
van missieduur en aantal missies gelijk blijft aan 160 dagen ; dus 1 missie van 160 dagen, 2 van 90 
dagen, 4 van 40 dagen , etc. Uit de figuur blijkt dat hoe korter de missieduur, ongeacht het vaker 
uitvoeren van deze missie, des te lager de kosten van de totale voorraad zijn . De normwachttijd , 
NWT, is in dit geval gelijk genomen aan nul dagen. Het schip dient immers na het volbrengen van een 
deel van de missie gelijk weer verder met het volgende deel van zijn missie. 
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Figuur 20: Effect van missieduur maal aantal missies op totale kosten, en kosten van boord
en walvoorraad binnen FEL-GLOW 

lndien de lengte van de missie ongeveer gelijk stellen aan de logistieke vertragingstijd van 30 dagen 
zoals gebruikt binnen de METRIC-modellen, en zorgen dat het totaal aantal missiedagen op jaarbasis 
gelijk is aan 160 dagen, dan komen we uit op vijf missies van 32 dagen. Berekening van de boord- en 
walvoorraad bij een NWT van 0 dagen voor een gewenste availability van 90% geeft een prijs voor de 
boordreservedelen van€ 2.025.923 en een prijs van de walreservedelen van€ 2.264.088. De totale 
kosten van deze benadering, € 4.290.011, zijn aanzienlijk lager dan de€ 8.052.826 op basis van een 
missie van 160 dagen . lndien we voor het punt, 1 missie van 160 dagen, toestaan dat de 
normwachttijd gelijk is aan 90 dagen, komen de totale kosten uit op€ 6.679.251 : nog steeds 
aanzienlijk duurder dan € 4 .290.011 . 

Vergelijken we de kosten van vijf missies van 32 dagen binnen FEL-GLOW (4.290k€) met de 
uitkomsten van de METRIC modellen (2625k€) , dan zien we dat wanneer we een missieduur (32 
dagen) definieren die ongeveer gelijk is aan de logistieke vertragingstijd (30 dagen) FEL-GLOW, de 
oplossing van FEL-GLOW toch aanzienlijk duurder blijkt. 

Voor QUAST wordt de prijs van het boordpakket bij vijf missies van 32 dagen , € 3.116.550, de prijs 
van de voorraad walreservedelen blijft gelijk aan € 3.392.657. 

Waarnemingen op basis case SIS250 
Parallel aan de eerdere waarneming bij SIS10 leggen de modellen FEL-GLOW en QUAST in 
vergelijking met de METRIC modellen grote voorraden neer aan boord van de schepen en bij de 
walorganisatie waarbij volgens de prestatiemaat servicegraad de METRIC modellen te weinig 
onderdelen neerleggen. De output van de modellen OPUS10 en VMETRIC XL is identiek in deze 
cases. 

De METRIC modellen leggen in vergelijking met FELGOW en QUAST minder grote voorraden neer 
aan boord van de schepen en bij de walorganisatie. Volgens de prestatiemaat expected backordes 
zijn deze hoeveelheden echter voldoende om de operationele beschikbaarheid te waarborgen : de 
modellen FEL-GLOW en QUAST leggen volgens deze prestatiemaat dus te veel onderdelen neer. 

De keuze voor het aantal missies en de missieduur binnen FEL-GLOW en QUAST hebben een grote 
invloed op de uitkomst van de hoeveelheid reservedelen . lndien binnen FEL-GLOW gekozen wordt 
voor vijf maal een missie van 32 dagen in plaats van eenmaal een missie van 160 dagen dan dalen de 
kosten met 35,8%, binnen QUAST dalen de kosten met 15,8%. 

4.9 Subconclusies op basis aannames, prestatiematen en theoretische cases 

Het verschil in aanname over het wel of niet toestaan van continue bevoorrading tijdens een missie is 
het meest wezenlijke verschil tussen enerzijds de modellen FEL-GLOW en QUAST en anderzijds de 
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METRIC modellen lnventri, OPUS10 en VMETRIC XL. De modellen FEL-GLOW en QUAST lijken op 
het eerste gezicht grotere voorraden bij de eenheden neer te leggen dan de METRIC modellen 
adviseren. 

Het tweetal gedefinieerde prestatiematen laat hetzelfde beeld zien. lndien enerzijds gekozen wordt 
voor de prestatiemaat gebaseerd op servicegraad volgens de definitie van FEL-GLOW en het niet 
toestaan van bevoorrading tijdens de missie dan kan geconcludeerd worden dat de METRIC modellen 
te weinig voorraden neerleggen om de missie te volbrengen. Anderzijds geeft de prestatiemaat 
expected backorders in combinatie met het toestaan van bevoorrading tijdens de missie aan dat de 
modellen FEL-GLOW en QUAST te veel voorraden adviseren. 

Varieren van de normwachttijd (NWT) binnen FEL-GLOW heeft grote invloed op de uitkomsten van de 
benodigde hoeveelheid walreservedelen: des te korter de NWT, des te groter de voorraad 
walreservedelen . De normwachttijd van 90 dagen is gezien de inzet van schepen en eenheden een 
redelijke aanname. 
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5 Case studies van operationele systemen 

5.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt het vergelijk van de modellen uitgebreid met een aantal cases waarvoor de vraag 
welke reservedelen aan te schaffen op dit moment nog steeds actueel is. De cases kenmerken zich door 
een toenemende complexiteit van het systeem. Paragraaf 5.2 gaat in op de reservedelen die aangeschaft 
dienen te worden aan boord van een amfibische transport schip voor de Variant radar, van deze radar is er 
maar een in gebruik bij de Koninklijke Marine; er is bovendien geen reparatiecapaciteit bij het Marinebedrijf 
aanwezig. Paragraaf 5.3 gaat in op een viertal SMART-L radarsystemen bij de Nederlandse marine, 
waarvoor wel reparatiecapaciteit bij het Marinebedrijf bestaat. Paragraaf 5.4 gaat tenslotte in op een 7-tal 
APAR radarsystemen die in gebruik zijn bij de Nederlandse en Duitse marine, waarbij de reparatiecapaciteit 
verspreid is over een tweetal onderhoudsbedrijven met een gezamenlijke voorraad reservedelen . Paragraaf 
5.5 gaat in op het verschillen in uitkomsten tussen een single en multi-indenture berekeningen van de 
reservedelenvoorraad. Paragraaf 5.6 bevat de conclusies van dit hoofdstuk. 

LSAR data 
Bij de cases is gebruik gemaakt van zogenaamde Logistic Support Analysis Record (LSAR) data. Dit is een 
gestandaardiseerde manier van weergeven van technische en ILS Data (op basis van Military Standard 
1388/28 [4]) . De data is in combinatie met de kostprijs van de componenten verkregen bij de fabrikant van 
de radarsystemen, Thales Nederland BV. Deze data is commercieel en operationeel vertrouwelijk en zal 
niet openbaar gemaakt worden. 

Bij de data invoer in de verschillende softwarepakketten spelen een drietal complicerende factoren . Ten 
eerste is de LSAR data van een complex technisch systeem zoals een APAR zeer omvangrijk en kent een 
gelaagde opbouw waarin dezelfde componenten meerdere keren en op verschillende niveaus in de BOM 
kunnen voorkomen (eigenschap multi-indenture) . Ten tweede bevat de LSAR data geen prijsinformatie, 
deze is bij Thales afkomstig uit een separate database. Seide databases moeten deels handmatig 
gecombineerd worden. Ten derde bevat de LSAR data van Thales ook informatie waar een onderdeel 
gerepareerd kan worden , welke specifieke meet- en test apparatuur hiervoor nodig is en of een onderdeel 
aan boord van een schip vervangen kan worden. Zaken als gewicht en bereikbaarheid in de installatie 
spelen hierbij een rol. Deze factoren maken dat de LSAR vertaald moet worden naar een voor ieder model 
leesbare Excel werkblad , een arbeidsintensieve taak is, die bovendien gemakkelijk fouten kan opleveren . 
Het enige model dat LSAR data automatisch kan inlezen is het model van Thales, lnventri . lnventri maakt 
bij de afweging welke reservedelen op voorraad te leggen ook de afweging op welk indenture niveau een 
onderdeel op voorraad wordt gelegd . De modellen FEL-GLOW, QUAST en VMETRIC XL kunnen niet 
overweg met deze multi-indenture opbouw van de LSAR data (zie tabel 2. in hoofdstuk 4), daarom is er voor 
gekozen alle installaties in de cases te modelleren als zijnde een single indenture installatie. Het model 
OPUS10 heeft wel de mogelijkheid LSAR data in te lezen ; deze functionaliteit is echter niet getest. 
Paragraaf 5.5 zal ingaan op het verschil in uitkomsten en de ge·introduceerde fouten indien met lnventri de 
originele multi-indenture LSAR data vergeleken wordt met de "vertaalde" data die in de cases is gebruikt. 

Bij ieder van de cases zullen een aantal kenmerken van de dataset (aantal componenten , MTBF-informatie, 
kostprijs) genoemd, zodat de lezer een idee krijgt van de omvang en complexiteit van de installatie. 

5.2 Case VARIANT: eenvoudige helikopterdirectieradar aan boord van LPD-2 

Deze case betreft de modellering van een bestaand radarsysteem, de Variant, aan boord van het Landing 
Platform Dock-2, Hr. Ms. Johan de Witt, en heeft als doel te inventariseren welke reservedelen benodigd 
zijn voor het Variant radarsysteem . De case lijkt sterk op de voorgaande case SIS250 gezien de reparatie
en distributiestructuur en de relatieve eenvoud van het systeem. De Variant is een radarsysteem ten 
behoeve van helikopterdirectie en heeft een nieuwprijs van ongeveer 4 miljoen euro. Voor het radarsysteem 
zijn in het verleden al reservedelen gekocht, op dit moment evalueert OMO dit pakket reservedelen . Op 
basis van deze evaluatie worden eventueel extra reservedelen gekocht. Er is besloten voor dit systeem 
geen reparatiecapaciteit aan te schaffen bij het Marinebedrijf en in plaats daarvan een reparatiecontract aan 
te gaan met de toeleverancier Thales. Het is interessant te bestuderen wat het effect is van een verschil in 
de reparatiedoorlooptijd van defecte onderdelen op de benodigde hoeveelheid reservedelen . Hiertoe zal 
gekeken worden naar het effect van het terugbrengen van de reparatiedoorlooptijd van 180 dagen naar 90 
dagen. 
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Kenmerken van data-invoer en aangetroffen beperkingen van modellen 
De failure rate en kosten van componenten zijn afkomstig uit de LSAR database van de fabrikant Thales. 
Het aantal niveaus in de BOM bedraagt voor de Variant 6 niveaus, maar er is nauwelijks sprake van multi
indenture op LRU niveau: hoger gelegen niveaus in de BOM bestaan niet uit vervangbare of repareerbare 
delen, lager gelegen onderdelen zijn aan board van het schip niet repareerbaar. In totaal bevat de installatie 
105 verschillende onderdelen die bij elkaar 149 keer voorkomen. Er zijn geen redundante onderdelen 
gemodelleerd . Het model lnventri was in staat de LSAR data van de installatie automatisch in te lezen, voor 
de overige modellen moest een vertaalslag gemaakt worden van de data naar een in te voeren bestand met 
onderdelen in een werkblad van Excel. Voor het verschil in uitkomsten tussen een lnventri run op basis van 
de originele LSAR dataset en de in deze case gebruikte dataset wordt verwezen naar paragraaf 5.5. 

Minimum Maximum Mediaan 

MTBF (in uur) 6664 10.000.000 154.603 

Kostprijs € 28 € 192.384 € 8.595 
Tabe/ 17: Minima/e, maximale en mediaan van MTBF en kostprijs van input data Variant. 

Overige parameters gebruikt als input 
• De slagingskans van reparaties bij de fabrikant is 100%. 
• Uitgaande van een (gemiddelde) missieduur op jaarbasis van 3840 uur (160 dagen) . 
• Een logistieke vertragingstijd tussen wal en schip van 30 dagen. 
• Een reparatiedoorlooptijd van 90 of 180 dagen voor iedere LRU. 
• Reparatie en distributiestructuur volgens onderstaande figuur 23, waarbij het echelon Marinebedrijf 

en de Fabrikant als een echelon zijn gemodelleerd. 

Figuur 21: Variant radarsysteem 

Figuur 22: LPD-2 

Output van de modellen 

Fabrikant 

R 

i 
Marinebedrijf 

w 

+ 
LPD-2 

B 

R = reparatiecapaciteit 
W = voorraad walreservedelen 
B = voorraad boordreservedelen 

Figuur 23: Reparatie- en distributiestructuur Variant 

De output van de modellen is grafisch weergeven in onderstaande figuren , availability tegen kosten voor 
lnventri, OPUS 10 en VMETRIC XL van de board- en walvoorraden in figuur 24 en servicegraad tegen 
kosten van de boordvoorraad van een enkel schip voor FEL-GLOW en QUAST in figuur 25. Hierbij is nag 
geen gebruik gemaakt van de gedefinieerde prestatiematen van paragraaf 4.6. De output van lnventri, 
OPUS10 en VMETRIC XL lijken samen te vallen , nadere analyse van het 90% punt zal dit kunnen 
aantonen . Het vergelijk van FEL-GLOW met QUAST laat zien dat FEL-GLOW over het hele bereik van de 
grafiek een hogere servicegraad realiseert voor dezelfde hoeveelheid ge'investeerd geld. 
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Figuur 24: AO tegen kosten METRIC model/en Figuur 25: SG boordreservede/en tegen kosten 

Output van de modellen uitgedrukt in prestatiemaat servicegraad bij RCT van 90 dagen 
lndien de voorgestelde boordvoorraden van de modellen voor een beschikbaarheid of servicegraad van 
90% warden uitgedrukt in prestatiemaat servicegraad voor de boordvoorraad (servicegraad conform 
definitie FEL-GLOW) dan geeft dit onderstaande tabel 18. FEL-GLOW en QUAST :z;ijn gemodelleerd met 
een missie van 160 dagen. Te zien is dat de modellen lnventri en VMETRIC XL nagenoeg gelijk (afwijking 
0,01 %) presteren op de prestatiemaat behaalde servicegraad, bij zijn nagenoeg gelijke (0, 11%) kosten . De 
uitkomsten van OPUS10 en VMETRIC XL zijn exact gelijk. Het model FEL-GLOW presteert beter dan het 
model QUAST: voor minder kosten (17,94% lager t.o.v. QUAST) wordt nagenoeg dezelfde servicegraad 
(0 ,98% verschil in servicegraad) behaald . De modellen VMETRIC XL, OPUS10 en lnventri behalen niet 
voldoende servicegraad om aan de afgeleide eis van 90% beschikbaarheid te doen, volgende de 
prestatiemaat servicegraad leggen deze modellen te weinig onderdelen aan boord van het LPD-2. 

Model 
Behaalde 

Behaalde AO Kosten 
Kosten Aantal LRUs 

servicegraad (in%) 
FEL-GLOW 89,31% 90,23% E 1.569.852 159,12% 114 

lnventri 61 ,72% 72,24% E 987.661 100, 11 % 101 

QUAST 90,29% 91,03% E 1.913.186 193,92% 105 

VMETRIC XL 61,71% 72,24% E 986.604 100,00% 96 

OPUS10 61 ,71% 72,24% E 986.604 100,00% 96 
Tabel 18: Vergelijk boordvoorraden volgens prestatiemaat servicegraad voor Variant 

lndien de voorgestelde walvoorraden van de modellen voor een beschikbaarheid of servicegraad van 90% 
warden uitgedrukt in prestatiemaat servicegraad voor de walvoorraad (servicegraad conform definitie FEL
GLOW) dan geeft dit onderstaande tabel 19. In deze specifieke case zijn er geen walvoorraden 
gegenereerd door de METRIC modellen daar er maar sprake is van een eenheid en het dus niet efficient of 
effectief is voorraden bij de walorgan isatie te leggen. FEL-GLOW en QUAST maken geen onderscheid in dit 
specifieke geval en leggen wel voorraad neer op de wal. De normwachttijd is in deze case gesteld op 90 
dagen voor FEL-GLOW, de missieduur op een missie van 160 dagen. Volgens de prestatiemaat 
servicegraad voor de walvoorraad behaalt QUAST ondanks 12,92% hogere kosten onvoldoende 
servicegraad voor de walvoorraad (83,84%) . 

Model 
Behaalde 

Kosten Aantal LRUs 
walservicegraad 

FEL-GLOW 91 ,58% € 1.193.714 99 

lnventri 0% €0 0 

QUAST 83,84% E 1.347.951 66 

VMETRIC XL 0% €0 0 

OPUS10 0% €0 0 
Tabel 19: Vergelijk walvoorraden volgens prestatiemaat servicegraad voor Variant 
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Uitkomsten uitgedrukt in prestatiemaat expected backorders 
lndien de voorgestelde boord- en walvoorraden van de modellen voor een beschikbaarheid of servi cegraad 

ers 
CXL 
fde 

van 90% gecombineerd warden uitgedrukt in prestatiemaat expected backorders (expected backord 
conform definitie Sherbrooke) dan geeft dit onderstaande tabel 20. De modellen lnventri en VMETRI 
behalen nagenoeg gelijke (0, 19% verschil) waardes van expected backorders voor nagenoeg hetzel 
bedrag (0 , 11 % verschil) . De uitkomsten van OPUS 10 en VMETRIC XL zijn exact gelijk. De modelle n FEL

rraad , 
20) met 

GLOW en QUAST leggen volgens de prestatiemaat expected backorders te veel onderdelen op voo 
dit is het beste af te leiden uit de expected backorders afgeleide beschikbaarheid (AO kolom in tabel 
waarden van 99,66% en 98 ,91 % vergeleken met de eis van 90%. Ook zijn de kosten van de reserv edelen 
in verhouding met VMETRIC veel hoger (2,8 maal voor FEL-GLOW en 3,3 maal voor QUAST) 

' ~Expect~d . ' · , _· ,' : ;Moctei · ···'· .•; • - ..... ~..... l:" ... .. ~· 11.t ""' '·l 
" ?: .• 

,: Backorders .,, _., •: 

FEL-GLOW 0,00343 
lnventri 0,10677 

QUAST 0,01097 
VMETRIC XL 0,10697 

OPUS10 0,10697 

• ... k \ ,, ... f.: .. ~~· -"'~:.! ..... f ... ~ ~"-:_!\/: .... 
.1 .. B_~ha~ld~. -'\O ,; . , ., · •;::.Kosten -.,:, .. L.~1 

,,,;.! . ;'.. ; 

99,655% € 2.763.566 
89,779% € 987.661 

98,907% € 3.261.137 

89,776% € 986.605 

89,776% € 986.605 

;-'j'. l ,. _;l~i '> 
li\'}Koste 

, l "' 

280, 
100, 

330, 
100, 

100, 

11% 
11% 

54% 

00% 

00% 
Tabet 20: Vergelijk boord- en walvoorraad op basis expected backorders voor Variant 

lnvloed van langere reparatiedoorlooptijd op kosten van totale voorraad 
lndien in deze case de reparatiedoorlooptijd op 180 dagen wordt gesteld in plaats van 90 dagen, he eft dit 

en . Voor 
ad toe, 

tot gevolg dat de voorraden toenemen en daarmee de kosten toenemen , tabel 21 geeft de verschill 
FEL-GLOW en QUAST blijven de boordvoorraden hetzelfde en nemen de kosten van de walvoorra 
voor de METRIC modellen nemen zowel de kosten van de boord- als walvoorraad toe. De toename 
kosten van reservedelen is bij het model QUAST het geringst (96k€ of 2,97% van totale kosten) . De 
toename bij FEL-GLOW en VMETRIC XL en lnventri ligt tussen de 315k€ en 345k€ (of 11,40% en 3 
De lagere prijs van de voorraad reservedelen door te kiezen voor een kortere RCT van 90 dagen in 
van 180 dagen zal afgewogen moeten warden met de hogere prijs op jaarbasis voor een servicecon 
met kortere doorlooptijden. 

Model 
Totale kosten Totale kosten 

Verschil in € Verschil in% 
bij RCT=180 bli RCT=90 

FEL-GLOW € 3.078.709 € 2.763.566 € 315.143 11,40% 

lnventri € 1.332.542 € 987.661 € 344.881 34,92% 

QUAST € 3.357.865 €3.261 .137 € 96.728 2,97% 

VMETRIC XL €1 .330.180 € 986.605 € 343.575 34,82% 

OPUS10 € 1.323.890 € 986.605 € 337.285 34,19% 
Tabet 21: Verschil in kosten van aan te schaffen reservedelen bij RCT=90 en RCT=180 

Prijs reservedelen in verhouding tot aanschafprijs systeem 
lndien de voorspelde kosten van board- en walreservedelen zoals voorspeld door de pakketten bij e 
van 90 dagen worden uitgedrukt als percentage van de aanschafprijs van het systeem, 4M€, en als 
percentage van het ILS budget ( 15% van de nieuwprijs) van het sys teem, 600k€, dan on ts ta at 
onderstaande tabel 22. 

van de 

4,92%). 
plaats 
tract 

en RCT 

Totale kosten % van nieuwprijs ILS budget-
Procentu ele ILS 

get
ri'din 
9% 

Model bud 
reservedelen systeem overschrijding 

oversch 
FEL-GLOW € 2.763.566 69,09% € 2.163.566 360,5 

lnventri € 987.661 24,69% € 387.661 64,6 1% 

QUAST € 3.261 .137 81 ,53% €2.661 .137 443,5 2% 

VMETRIC XL € 986.605 24,67% € 386.605 64,4 3% 

OPUS10 € 986.605 24,67% € 386.605 64,4 3% 
Tabet 22: Prijs reservedelen in verhouding tot aanschafprijs Variant en /LS-budget 
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De prijs van reservedelen als percentage van de kostprijs van het systeem gaat in dit geval voor alle 
modellen het beschikbare !LS-budget, van 15% van de aanschafprijs van het systeem, te boven. De 
projectofficier zal voor Variant om meer budget moeten vragen, hetzij adviseren om met minder availability 
genoegen te nemen. 

Subconclusies op basis case Variant 
1. Het verschil in uitkomsten in de prestatiematen servicegraad en expected backorders tussen FEL

GLOW en QUAST enerzijds en de METRIC modellen anderzijds is gelijk aan waarnemingen bij eerdere 
cases . lndien voor de prestatiemaat servicegraad wordt gekozen leggen de METRIC modellen lnventri, 
OPUS10 en VMETRIC XL te weinig onderdelen op voorraad en wordt de gewenste beschikbaarheid 
van 90% gedurende een zelfstandig uitgevoerde missie niet gehaald . lndien voor de prestatiemaat 
expected backorders gekozen wordt, leggen de modellen FEL-GLOW en QUAST te veel onderdelen op 
voorraad, zij realiseren binnen een continuous resupply situatie een veel hogere availability dan 
gevraagd . De daarmee samenhangende kosten zijn in het geval van Variant voor FEL-GLOW 1,77M€ 
en voor QUAST 2,27M€ hoger dan het advies van lnventri en VMETRIC XL van 0,99M€. 

2. De uitkomsten van de METRIC modellen VMETRIC XL, OPUS10 en lnventri zijn nagenoeg gelijk. De 
modellen OPSU10 en VMETRIC XL zijn in deze case geschikt om een RSPL van Thales voor de 
Variant te controleren. 

3. Halveren van de reparatiedoorlooptijd van 180 naar 90 dagen leidt in deze case tot een daling van de 
kosten van het reservedelenpakket met 35% voor VMETRIC XL en lnventri en 3 en 12% voor 
respectievelijk QUAST en FEL-GLOW. Bij inrichting van een reparatieproces bij het Marinebedrijf of het 
sluiten van een onderhoudscontract bij de industrie dient dit verschil in kosten afgewogen te word en 
meerkosten van een kortere doorlooptijd. 

4. lndien we de voorspelde kosten van de reservedelen afzetten tegen het beschikbare ILS budget, zien 
we dat de adviezen van alle pakketten het beschikbare budget van 15% van de aanschafprijs van het 
systeem te boven gaan. De adviezen van VMETRIC XL, OPUS10 en lnventri overschrijden het ILS
budget van 600kE nag het minst met 387k€. 
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5.3 Case SMART-L: luchtwaarschuwingradar aan boord van 4 LCF's 

Deze case betreft een viertal bestaande radarsystemen, de SMART-L genaamd, aan board van vier 
Luchtverdediging en Commando Fregatten . SMART-Lis een radarsysteem ten behoeve van lange afstand 
(400 km) luchtwaarneming waarvan er een viertal binnen de Koninklijke Marine voorkomen. De nieuwprijs 
van het systeem is ongeveer 12 miljoen euro. Voor het radarsysteem zijn in het verleden al reservedelen 
gekocht en is de reparatiecapaciteit bij het Marinebedrijf beschikbaar. Doel van de case is het vergelijk te 
maken tussen de modellen in een 2-echelon situatie waarbij een complexer systeem beschouwd wordt. Ook 
zal de mogelijkheid tot modelleren van een board- of deltapakket zoals beschreven in paragraaf 2.6.3 
bestudeerd warden . De case komt overeen qua reparatie- en distributiestructuur met de eerder 
gemodelleerde SIS10 case. 

Kenmerken van data-invoer en aangetroffen beperkingen van modellen 
De failure rate en kosten van componenten zijn afkomstig uit de LSAR database van de fabrikant Thales. 
Het aantal niveaus in de BOM bedraagt voor de SMART-L 6 niveaus, en in dit geval is er wel sprake van 
multi-indenture op LRU niveau, in de installatie kunnen LRUs of onderdelen van LRUs vervangen of 
gerepareerd warden . Er is binnen de installatie sprake van 128 verschillende onderdelen die bij elkaar 411 
keer voorkomen . In deze case zijn alle onderdelen even kritiek , bovendien is er sprake van redundantie: 34 
onderdelen van de 411 zijn redundant. 

Het model lnventri is in staat de LSAR data van de installatie automatisch in te lezen , waarbij het model 
rekening houdt met alle indentures en alle opgegeven redundantie aspecten. Voor de overige modellen 
moest een vertaalslag gemaakt warden van de data naar een in te voeren bestand met onderdelen in een 
werkblad van Excel. De modellen VMETRIC XL, FEL-GLOW en QUAST kunnen niet omgaan met multi
indenture aspecten , binnen OPUS10 is dit wel mogelijk, maar niet gemodelleerd . Bij de vertaalslag van de 
data is er daarom voor gekozen de installatie alleen op LRU niveau te beschouwen. Voor het verschil in 
uitkomsten tussen een lnventri run op basis van de originele LSAR dataset en de in deze case gebruikte 
dataset wordt verwezen naar paragraaf 5.5. Het model QUAST kan ook niet omgaan redundantie, bij 
QUAST zijn de redundante onderdelen als noodzakelijk voor het functioneren van de installatie 
verondersteld . 

Minimum Maximum Mediaan 
------< 

MTBF (in hr.) 57.507 10.000.000 266.667 
------< 

Kostprijs € 83 € 102.600,00 € 11 .632 
-----' 

Tabe/ 23: Minimale, maximale en mediaan van MTBF en kostprijs van input data SMART-L 

Overige parameters gebruikt als input 
• De slagingskans van reparaties bij de walorganisatie (Marinebedrijf) is 100%. 
• Uitgaande van een (gemiddelde) missieduur op jaarbasis van 3840 uur ( 160 dagen) 
• Een logistieke vertragingstijd tussen wal en schip van 30 dagen . 
• Een reparatiedoorlooptijd van 90 dagen voor ieder onderdeel. 
• Reparatie en distributiestructuur volgens onderstaande figuur 28. 
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Fabrikant 

R 

Marinebedrijf 

Figuur 26: SMART-L 

LCF 1 LCF 2 LCF 3 LCF 4 

R B R B R B R B 

R = reparatiecapaciteit (R=O voor LCF) 
W = voorraad walreservedelen 
B = voorraad boordreservedelen 

Figuur 27: LCF Figuur 28: Reparatie en distributiestructuur SMART-L 

Output van de modellen 
De output van de mod ell en is grafisch weergeven in onderstaande figuren , availability tegen kosten voor 
lnventri , OPUS10 en VMETRIC XL van de board- en walvoorraden in figuur 29 en servicegraad tegen 
kosten van de boordvoorraad van een enkel schip voor FEL-GLOW en QUAST in figuur 30. Hierbij is nog 
geen gebruik gemaakt van de gedefinieerde prestatiematen van paragraaf 4.6. Er is in deze case een 
verschil waarneembaar in de output van lnventri en VMETRIC XL en OPUS10, op basis van de grafiek 
lijken OPUS10 en VMETRIC XL dezelfde availability voor minder kosten te realiseren, een mogelijke 
oorzaak kan de wijze van modellering van redundantie zijn . Het vergelijk van FEL-GLOW met QUAST laat 
zien dat FEL-GLOW over het hele bereik van de grafiek een hogere servicegraad realiseert voor dezelfde 
hoeveelheid ge·lnvesteerd geld. 
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Figuur 29: AO tegen kosten METRIC model/en Figuur 30: SG boordreservedelen tegen kosten 

Output van de modellen in prestatiemaat servicegraad 
lndien de voorgestelde boordvoorraden van de modellen voor een beschikbaarheid of servicegraad van 
90% warden uitgedrukt in prestatiemaat servicegraad voor de boordvoorraad (servicegraad conform 
definitie FEL-GLOW) dan geeft dit onderstaande tabel 24. FEL-GLOW en QUAST zijn gemodelleerd met 
een missie van 160 dagen. Te zien is dat de modellen lnventri en VMETRIC XL identiek presteren op de 
prestatiemaat behaalde servicegraad , bij identieke kosten. Het model FEL-GLOW presteert beter dan het 
model QUAST: voor minder kosten (35,09% lager t.o.v. QUAST) wordt nagenoeg dezelfde servicegraad 
(0,92% verschil in servicegraad) behaald . De modellen VMETRIC XL, OPUS10 en lnventri behalen niet 
voldoende servicegraad om aan de afgeleide eis van 90% beschikbaarheid te doen , volgende de 
prestatiemaat servicegraad leggen deze modellen te weinig onderdelen aan board van de LCF's. 
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FEL-GLOW 
lnventri 19,85% € 293.280 100,00% 84 
QUAST 92,15% 91,53% € 5.399.292 1841,00% 412 

VMETRIC XL 19,85% 55,49% € 293.280 100,00% 84 
OPUS10 21,38% 55,97% € 334.012 113,89% 88 

Tabel 24: Vergelijk boordvoorraden volgens prestatiemaat servicegraad voor SMART-L. 

lndien de voorgestelde walvoorraden van de modellen voor een beschikbaarheid of servicegraad van 90% 
warden uitgedrukt in prestatiemaat servicegraad voor de walvoorraad (servicegraad conform definitie FEL
GLOW) dan geeft dit onderstaande tabel 25. De normwachttijd is in deze case gesteld op 90 dagen voor 
FEL-GLOW, de missieduur op een missie van 160 dagen. De prestatiemaat servicegraad voor de 
walvoorraad blijkt in deze case tot gevolg te hebben dat er zeer veel onderdelen op de wal op voorraad 
gelegd dienen te worden . Alleen FEL-GLOW is in staat deze de vereiste servicegraad te behalen, de 
overige modellen komen niet verder dan 0% ondanks investeringen varierend tussen de 412k€ en 730k€. 
Navraag bij TNO leert dat de norm voor de walvoorraad binnen FEL-GLOW, waar de prestatiemaat op 
gebaseerd is, zeer streng is: a/le potentieel defecte onderdelen binnen een installatie en binnen de 
boordvoorraad van de vier schepen dienen binnen de normwachttijd van 90 dagen vervangen te kunnen 
worden. Ook bevat de wijze waarop redundantie gemodelleerd wordt volgens een TNO een fout die 
mogelijk geleid heeft tot deze hoge voorraad reservedelen . 

Aantal LRUs Model 
Behaalde 

Kosten Kosten in% 
service raad 

FEL-GLOW 90,08% € 13.883.354 4457 ,74% 439 

lnventri 0,00% € 480.344 154,23% 87 

QUAST 0,00% € 730.490 234,55% 49 
VMETRIC XL 0,00% € 412.358 132,40% 87 

OPUS10 0,00% €311.444 100,00% 66 
Tabel 25: Vergelijk walvoorraden volgens prestatiemaat servicegraad voor SMART-L. 

Output van de modellen uitgedrukt in prestatiemaat expected backorders 
lndien de voorgestelde boord- en walvoorraden van de modellen voor een beschikbaarheid of servicegraad 
van 90% gecombineerd warden uitgedrukt in prestatiemaat expected backorders (expected backorders 
conform definitie Sherbrooke) dan geeft dit onderstaande label 26 . De verschillen tussen de modellen 
lnventri en VMETRIC XL zijn gering voor wat betreft kosten (9,63%). lnventri legt wel meer onderdelen op 
voorraad : dit resulteert ook in een geringer aantal expected backorders. De door VMETRIC afgeleide 
waarde van beschikbaarheid (AO) voor lnventri en VMETRIC komt niet overeen met verwachte waarde van 
availability (des te minder expected backorders, des te hoger de beschikbaarheid}. Door het ontbreken van 
inzicht op welke wijze VMETRIC beschikbaarheid (AO) afleidt uit expected backorders in combinatie met het 
toepassen van redundantie in deze case, kan het opgetreden verschil niet verklaard warden. 
De modellen FEL-GLOW en QUAST leggen volgens de prestatiemaat expected backorders te veel 
onderdelen op voorraad, dit is het beste af te leiden uit de expected backorders afgeleide beschikbaarheid 
(AO kolom in label 26) met waarden van 99,48% en 97 ,85% vergeleken met de eis van 90%. Ook zijn de 
kosten van de reservedelen in verhouding met VMETRIC veel hoger (24,3 maal voor FEL-GLOW en 8,7 
maal voor QUAST) 

Model 
Expected 

Behaalde AO Kosten Kosten in% 
Backorders 

FEL-GLOW 0,02193 99,484 € 17.157.438 2658,19% 

lnventri 2,67047 89,995% € 773.624 119,86% 

QUAST 0,92267 97,856% € 6.129.782 949,68% 

VMETRIC XL 3,5584 90,154% € 705.638 109,32% 

OPUS10 4,60887 89,85% € 645.456 100,00% 
Tabel 26: Vergelijk boord- en walvoorraad op basis van expected backorders voor SMART-L 
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Effect van missie- of deltapakket op kosten 
In paragraaf 2.6.3 wordt het zogenaamde missie of deltapakket genoemd: hiermee wordt bedoeld een 
aanvullende hoeveelheid boordreservedelen om de availability tijdens de missie op te voeren van 80% naar 
90%. Het berekenen van een missie- of deltapakket is bij een continuous resupply situatie zoals gebruikt 
binnen de METRIC modellen niet mogelijk: het verhogen van de eis voor beschikbaarheid van 80% naar 
90% leidt er afhankelijk van de logistieke vertragingstijd ook toe dater onderdelen toegevoegd warden aan 
de walvoorraad . Met behulp van de METRIC modellen is het dus niet mogelijk een board- of missiepakket 
te berekenen . Onderstaande tabel 27 geeft voor de verschillen in kosten voor de boordvoorraden 4 schepen 
uitgerust met een missiepakket (met een AO van 90%) en zonder een missiepakket (met een AO van 80%) . 

-;Kosteri zonder ; ~ 
• ~ 1• 1" ·'-ft I. J,:;. \ · .. 

missiepakk~t · · 
(bij AO ·:; _SO%} " 

·· .. iKosten met '. .c·•'. l• •• t: • I 

· · missiepakket :.:"" 
(bij Ab = 90%} I 

·~ : :Kosten , 1 

-\r, I f I\~ 4 } 1 C ~ ' J_., 

· ,missiepakket , 
per schip • 

. .... . . .. ~~·\' .. ~ 
Model '. 

FEL-GLOW € 1.979.836 9 € 3.274.084 € 323.562 
lnventri n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
QUAST € 4.774.320 € 5.399.292 € 156.243 

VMETRIC XL n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
OPUS10 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Tabel 27: Kosten missie- of deltapakket voor SMART-L volgens FEL-GLOW 

Prijs reservedelen in verhouding tot aanschafprijs systeem 
lndien de voorspelde kosten van de boord- en walreservedelen zoals voorspeld door de pakketten bij een 
RCT van 90 dagen warden uitgedrukt als percentage van de aanschafprijs van het systeem, 12M€ en als 
percentage van het een ILS budget (15% van de nieuwprijs van de installatie per schip) voor 4 schepen van 
7.2M€, dan ontstaat onderstaande tabel 28. 

Totale kosten % van nieuwprijs I LS-budget-
Procentuele ILS 

Model budget-reservedelen systemen overschrijding 
overschrijding 

FEL-GLOW € 17.157.438 142,98% € 9.957.438 138% 
lnventri € 773.624 6,45% geen geen 
QUAST € 6.129.782 51 ,08% geen geen 

VMETRIC XL € 705.638 5,88% geen geen 

OPUS10 € 645.456 5,38% geen geen 
Tabe/ 28: Prijs reservedelen in verhouding tot aanschafprijs en /LS-budget van SMART-L 

De prijs van de reservedelen als percentage van de kostprijs van het systeem gaat in deze case het 
beschikbare !LS-budget, van 15% van de aanschafprijs van het systeem, niet te boven indien gekozen 
wordt de modellen lnventri , QUAST of VMETRIC XL te gebruiken. lndien gebruik wordt gemaakt van het 
model FEL-GLOW dan dient het ILS budget met 9,9M€ of 138% verhoogd te warden. 

Subconclusies op basis case SMART-L 
1. Het verschil in uitkomsten in de prestatiematen servicegraad en expected backorders tussen FEL

GLOW en QUAST enerzijds en de METRIC modellen anderzijds is gelijk aan waarnemingen bij 
eerdere cases. lndien voor de prestatiemaat servicegraad wordt gekozen leggen de METRIC 
modellen lnventri en VMETRIC XL te weinig onderdelen op voorraad en wordt de gewenste 
beschikbaarheid van 90% gedurende een zelfstandig uitgevoerde missie niet gehaald. lndien voor 
de prestatiemaat expected backorders gekozen wordt, leggen de modellen FEL-GLOW en QUAST 
te veel onderdelen op voorraad , zij realiseren binnen een continuous resupply situatie een veel 
hogere availability dan gevraagd . De daarmee samenhangende kosten zijn in het geval van 
SMART-L voor FEL-GLOW 16,44M€ (of 2431 %) en voor QUAST 5,42M€ (of 868%) hoger dan het 
advies van VMETRIC XL van 0,71 M€. 

2. De uitkomsten van OPUS10 en VMETRIC XL verschillen 9,32% van elkaar, het verschil tussen 
OPUS10 en lnventri bedraagt 19,86%. De verwachting op basis van voorgaande case was dat de 
uitkomsten dichter bij elkaar zouden liggen , de (onbekende) wijze waarop redundantie in de 
software gemodelleerd wordt, is mogelijk mede oorzaak van het verschil. 
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3. Het is mogelijk een boord- of missiepakket te berekenen met behulp van de modellen FEL-GLOW 
en QUAST de besparingen per schip bedragen dan respectievelijk 324k€ en 156k€. lndien twee 
schepen met een missiepakket warden uitgerust en twee schepen niet, dan bespaart dit op de 
voorraad boordreservedelen voor FEL-GLOW 24,63% en voor QUAST 6,14%. 

4. lndien we de voorspelde kosten van de reservedelen afzetten tegen het beschikbare ILS budget, 
zien we dat de adviezen van de modellen lnventri , VMETRIC XL, OPUS10 en QUAST binnen 
budget vallen. Alleen FEL-GLOW vraagt om 138% (9 ,9M€) extra budget. 
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5.4 Case APAR: complexe vuurleidingradar aan boord van 4 LCF's en 3 F124's 

Deze case betreft het in internationaal verband ontwikkelde APAR radarsysteem. Dit systeem is na de 
ontwikkeling door Nederland en Duitsland aangeschaft en aan board van een zevental fregatten 
ge"lnstalleerd, 4 Nederlandse Luchtverdediging en Commando Fregatten en drie Duitse F124 fregatten . De 
reservedelen van beide landen zijn ingebracht in een zogenaamde Common Pool of Spares en beide 
landen hebben gemeenschappelijk de reparatiecapaciteit voor onderdelen aangeschaft. Een deel van de 
onderdelen kan daarbij alleen gerepareerd warden in Duitsland en een deel van de onderdelen kan alleen 
gerepareerd warden door Nederland . Doel van de case is te onderzoeken of deze distributiestructuur 
gemodelleerd kan warden en te bepalen hoeveel reservedelen voor beide landen noodzakelijk zijn . 

De APAR is een radarsysteem ten behoeve van middellange afstand (150 km) luchtverdediging en 
vuurleiding. De nieuwprijs van een systeem is ongeveer 50M€. Het systeem lijkt zich te kenmerken door 
uitgebreide redundantie in het systeemontwerp. Zo is de radar opgebouwd uit een viertal losse zelfstandig 
opererende radars bestaande uit duizenden zend- en ontvangelementen . ledere radar bestrijkt echter maar 
90 van de 360 graden van het luchtbeeld: er zijn dus vier radars nodig om het gehele luchtdomein te 
bestrijken. Wei is er sprake van een geleidelijk verlies aan performance bij uitval van componenten. Daar 
defensie nergens heeft vastgelegd welke performance minimaal gehaald moet warden, wordt er in deze 
case van uitgegaan dat de performance-eis 100% dient te zijn . De availability wordt dus gemodelleerd 
tegen deze 100% eis. Door vast te houden aan deze strenge 100% eis wordt de benodigde hoeveelheid 
reservedelen waarschijnlijk overschat. 

Kenmerken van data-invoer en aangetroffen beperkingen van modellen 
De failure rate en kosten van componenten zijn afkomstig uit de LSAR database van de fabrikant Thales. 
Het aantal niveaus in de BOM bedraagt voor de APAR zes niveaus en er is sprake van veelvuldig 
voorkomen van LRUs of componenten op verschillende niveaus in de installatie. Er is binnen de installatie 
sprake van 112 verschillende onderdelen die bij elkaar 1278 keer voorkomen. In deze case zijn alle 
onderdelen even kritiek. 

Het model lnventri is in staat de LSAR data van de installatie automatisch in te lezen , waarbij het model 
rekening houdt met alle indentures. Voor de overige modellen moest een vertaalslag gemaakt warden van 
de data naar een in te voeren bestand met onderdelen in een werkblad van Excel. Bij de vertaalslag van de 
data is er daarom voor gekozen alleen de onderdelen op het laagst gelegen niveau te modelleren en niet de 
"ouders" van deze onderdelen . Voor het verschil in uitkomsten tussen een lnventri run op basis van de 
originele LSAR dataset en de in deze case gebruikte dataset wordt verwezen naar paragraaf 5.5. 

Minimum Maximum Mediaan 

MTBF (in hr.) 10.600 10.000.000 641 .026 

Kostprijs € 290,00 € 850.000 € 14.038 ,00 
Tabe/ 29: Minimale, maximale en mediaan van MTBF en kostprijs van LSAR data APAR. 

Overige parameters gebruikt als input 
• De slagingskans van reparaties bij de walorganisatie is 100%. 
• Uitgaande van een (gemiddelde} missieduur op jaarbasis van 3840 uur (160 dagen). 
• Een logistieke vertragingstijd tussen wal en schip van 30 dagen. 
• Een reparatiedoorlooptijd van 180 dagen voor iedere LRU. 
• Reparatie- en distributiestructuur volgens onderstaande figuur 33 waarbij de 2 reparatiefaciliteiten 

en Common Pool gemodelleerd zijn als 1 echelon met een reparatiedoorlooptijd van 180 dagen in 
plaats van 90 dagen. 
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De output van de modellen is grafisch weergeven in onderstaande figuren , availability tegen kosten voor 
lnventri , OPUS 10 en VMETRIC XL van de board- en walvoorraden in figuur 34 en servicegraad tegen 
kosten van de boordvoorraad van een enkel schip voor FEL-GLOW en QUAST in figuur 35. Hierbij is nog 
geen gebruik gemaakt van de gedefinieerde prestatiematen van paragraaf 4.6. De output van lnventri en 
VMETRIC XL lijken samen te vallen , nadere analyse van het 90% punt zal dit kunnen aantonen . Het 
vergelijk van FEL-GLOW met QUAST laat zien dat FEL-GLOW over het hele bereik van de grafiek een 
hogere servicegraad realiseert voor dezelfde hoeveelheid ge"investeerd geld . 
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Figuur 34: AO versus kosten METRIC model/en Figuur 35: Servicegraad versus kosten 

Uitkomsten uitgedrukt in prestatiemaat servicegraad 
lndien de voorgestelde boordvoorraden van de modellen voor een beschikbaarheid of servicegraad van 
90% warden uitgedrukt in prestatiemaat servicegraad voor de boordvoorraad (servicegraad conform 
definitie FEL-GLOW) dan geeft dit onderstaande tabel 30. FEL-GLOW en QUAST zijn gemodelleerd met 
een missie van 160 dagen. Te zien is dat de modellen lnventri en VMETRIC XL identiek presteren op de 
prestatiemaat behaalde servicegraad , bij identieke kosten . Het model FEL-GLOW presteert beter dan het 
model QUAST: voor minder kosten (17,52% lager t.o .v. QUAST) wordt nagenoeg dezelfde servicegraad 
(0,83% verschil in servicegraad) behaald . De modellen VMETRIC XL, OPUS10 en lnventri behalen niet 

L TZE1 W.Mellegers 64 Scriptie Final v1.1 



Technische Universiteit Eindhoven Hoofdstuk 5: Case studies 

voldoende servicegraad om aan de afgeleide eis van 90% beschikbaarheid te doen , volgende de 
prestatiemaat servicegraad leggen deze modellen te weinig onderdelen aan board van de LCF's en F124's . 

·~ .... (1 t'~"~"' ,·,¢, ___ • .-._. · .. _. rt:1.}:~Behaalde"' ''t;t~ :2B~ha:al'de AO i! :-:'.:,_,.,·KostenJr~m . iKosteh in ·1 (Aantal LRUs •: < 1 ~:r 1 t 1V16dei ·i·1i'" ;~ ~t;rff5fh~P'enf ·. ,_ ·t;,r ~t:"r' tf':''i:t _, •,1,;-.-_ . ... ,-.; f il-.,., •1 •I' .:~J ./.,.-,.{:_'.·: Of< . • ·1~- ~ ~c 1 ;§~ilep~n> .'.' ' \ .. ·~t·. ·. . ..... t:."r '·~: tf, :<:~<serv1cegraaa ·~-· - .. ,.;•.,'!".. • .... ~;,. ~: ~- • "'"":~··::f; I O :~(:,. · 

FEL-GLOW 89,44% 90, 16% € 133.611 .205 379,76% 1848 

lnventri 0,00% 49,91% € 35.183.253 100,00% 756 

QUAST 90,27% 90,85% € 157.031.224 446,32% 1554 

VMETRIC XL 0,00% 49,91% € 35.183.253 100,00% 756 
OPUS10 0,00% 49,91% € 35.893.123 102,02% 791 

Tabel 30: Vergelijk boordvoorraden volgens prestatiemaat servicegraad voor APAR 

lndien de voorgestelde walvoorraden van de modellen voor een beschikbaarheid of servicegraad van 90% 
warden uitgedrukt in prestatiemaat servicegraad voor de walvoorraad (servicegraad conform definitie FEL
GLOW) dan geeft dit onderstaande label 31. De normwachttijd is in deze case gesteld op 90 dagen voor 
FEL-GLOW, de missieduur op een missie van 160 dagen. De prestatiemaat servicegraad voor de 
walvoorraad blijkt in deze case tot gevolg te hebben dater wederom veel onderdelen op de wal op voorraad 
gelegd dienen te warden. Alleen FEL-GLOW is in staat deze de vereiste servicegraad te behalen, de 
overige modellen komen niet verder dan 6,29% ondanks investeringen varierend tussen de 35,95M€ en 
49,7M€. 

Model Behaalde servicegraad Kosten Aantal LRUs 

FEL-GLOW 90,06% € 87.695 .573 875 

lnventri 0,05% € 35.954 .088 361 

QUAST 6,29% € 49.713.296 449 

VMETRIC XL 0,05% € 35.955 .513 362 

OPUS10 0,00% € 33.529.700 292 
Tabel 31: Vergelijk walvoorraden volgens prestatiemaat servicegraad voor APAR 

Uitkomsten uitgedrukt in prestatiemaat expected backorders 
lndien de voorgestelde board- en walvoorraden van de modellen voor een beschikbaarheid of servicegraad 
van 90% gecombineerd warden uitgedrukt in prestatiemaat expected backorders (expected backorders 
conform definitie Sherbrooke) dan geeft dit onderstaande label 32 . De verschillen tussen de modellen 
lnventri en VMETRIC XL zijn zeer gering voor wat betreft kosten (0 ,02%) alleen de verdeling binnen de 
kosten zorgt voor een geringe afwijking (2,25%) in het aantal expected backorders. OPUS10 behaalt met 
2,47% minder kosten oak minder avaiability en een daarbij behorende hogere waarde van expected 
backorders. De modellen FEL-GLOW en QUAST leggen volgens de prestatiemaat expected backorders te 
veel onderdelen op voorraad , dit is het beste af te leiden uit de expected backorders afgeleide 
beschikbaarheid (AO kolom in tabel 32) met waarden van 99,98% en 98,88% vergeleken met de eis van 
90%. Ook zijn de kosten van de reservedelen in verhouding met VMETRIC hog er (3 , 1 maal voor FE L
GLOW en 2,9 maal voor QUAST) 

Model 
Expected Behaalde AO Kosten 

Kosten in% 
Backorders 

FEL-GLOW 0,00162 99,984% € 221 .306.778 318,78% 

lnventri 2,7328 89,690% € 71 .137.341 102,47% 

QUAST 0,12411 99,879% € 206.744.520 297,80% 

VMETRIC XL 2,67276 90,023% €71 .138.766 102,47% 

OPUS10 5,5115 89,321% € 69.422.823 100,00% 

Tabel 32: Verge/ijk board- en walvoorraad op basis expected backorders voor APAR 

Prijs reservedelen in verhouding tot aanschafprijs systeem 
lndien de voorspelde kosten van de board- en walreservedelen zoals voorspeld door de pakketten bij een 
RCT van 180 dagen warden uitgedrukt als percentage van de aanschafprijs van het systeem, 50M€ en als 
percentage van het I LS-budget van 52,5 M€ dan ontstaat onderstaande label 33 
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FEL-GLOW € 221 .306.778 63,23% € 168.806.778 321 ,54% 
lnventri € 71 .137.341 20,32% € 18.637.341 35,50% 
QUAST € 206.744.520 59,07% € 154.244.520 293,80% 

VMETRICXL € 71 .138.766 20,33% € 18.638.766 35,50% 
OPUS10 € 69.422.823 19,84% € 16.922.823 32,23% 

Tabe/ 33: Vergelijk kosten reservedelen met kosten nieuwprijs APAR en /LS budget APAR 

De prijs van de reservedelen als percentage van de kostprijs van het systeem gaat in dit geval voor alle 
modellen het beschikbare !LS-budget, van 15% van de aanschafprijs van het systeem, te boven. De 
projectofficier zal voor APAR om meer budget moeten vragen, hetzij adviseren om met minder availability 
genoegen te nemen. 

Subconclusies op basis case APAR 
1. Het verschil in uitkomsten in de prestatiematen servicegraad en expected backorders tussen FEL

GLOW en QUAST enerzijds en de METRIC modellen anderzijds is gelijk aan waarnemingen bij 
eerdere cases. lndien voor de prestatiemaat servicegraad wordt gekozen leggen de METRIC 
modellen lnventri en VMETRIC XL te weinig onderdelen op voorraad en wordt de gewenste 
beschikbaarheid van 90% gedurende een zelfstandig uitgevoerde missie niet gehaald. lndien voor 
de prestatiemaat expected backorders gekozen wordt, leggen de modellen FEL-GLOW en QUAST 
te veel onderdelen op voorraad, zij realiseren binnen een continuous resupply situatie een veel 
hogere availability dan gevraagd . De daarmee samenhangende kosten zijn in het geval van APAR 
voor FEL-GLOW 150,2M€ (of 211 %) en voor QUAST 135,6M€ (of 190%) hoger dan het advies van 
lnventri en VMETRIC XL van 71 ,1M€. 

2. De uitkomsten van de METRIC modellen lnventri en VMETRIC XL zijn nagenoeg gelijk. Het model 
OPUS10 resulteert in een lagere availability (0,7%) tegen lagere kosten (2,47%) . Zowel VMETRIC 
XL als OPUS10 zijn in deze case geschikt om een RSPL van Thales te controleren. 

3. lndien we de voorspelde kosten van de reservedelen afzetten tegen het beschikbare ILS budget, 
zien we dat geen van de adviezen van de modellen binnen het ILS budget vallen . Het advies van 
OPUS10 overschrijdt het ILS budget van 52,5M€ nag het minst met 16,9M€. 
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5.5 Verschil tussen single indenture en multi-indenture uitwerking van de cases 

In de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven dat de LSAR data die multi-indenture eigenschappen van 
het systeem beschrijft, omgezet is naar een single indenture database zodat oak de modellen die geen 
multi-indenture data invoer aankunnen, gerund kunnen warden. Deze paragraaf laat de verschillen zien die 
ontstaan wanneer de originele (multi-indenture) LSAR data vergeleken warden met de aangepaste (single 
indenture data). De verwachting op bas is van de theorie [11] is dat een reservedelenpakket geoptimaliseerd 
met multi-indenture dataset leidt tot meer availabil ity tegen minder kosten . 

Voor ieder van de drie cases in dit hoofdstuk is een modelrun gemaakt met de originele LSAR database en 
daaruit afgeleide dataset zoals gebruikt in de operationele case. Dit levert voor de case Variant figuur 36 en 
label 34 op, te zien is dat in dit geval de optimalisatie middels een multi-indenture dataset leidt tot een 
goedkopere voorraad reservedelen (4 ,5% goedkoper voor 90% AO punt) . 

1JO% Situatie AO· 
Ko~n 

Verschil 
IPUnt in % 

90% 

80% 
single 

81 ,27% € 732.988 indenture 
70% multi indenture 81,18% € 683.973 -6,69% 

< 60% 

50% 

40% 

single 
90,00% € 987.661 

indenture 
30% - lnventri single identure multi indenture 90,85% € 943.072 -4,51 % 
20% 

- lnventri rrul ti- indenture . 
10% 

0% 

single 95,03% € 1.278.780 
indenture 

0 0 ,5 1 

Kosten in M€ 
multi indenture 95,02% € 1.080.707 -15,49% 2 

Figuur 36: Single versus multi-indenture Variant Tabel 34: Single versus multi-indenture Variant 

0 

Voor de case SMART-L levert het vergelijk figuur 37 en label 35 op, te zien is dat in dit geval de 
optimalisatie middels een multi-indenture dataset leidt tot een duurdere voorraad reservedelen (38% 
duurder voor 90% AO punt) . Dit is tegen de verwachting van de theorie en betekent dat bij het modelleren 
van de SMART-L case door de data aanpassing een fout ge"introduceerd is. Voor het vergelijk van de 
modellen heeft deze fout geen invloed, de data-invoer is immers voor alle modellen gelijk. De hoeveelheid 
reservedelen die de modellen voorspellen zal wanneer besloten wordt tot aanschaf van reservedelen nag 
wel kritisch doorgenomen moeten warden met een technisch specialist of de fabrikant om zeker te stellen 
dat bij modellering geen essentiele onderdelen over het hoofd gezien zijn . 

100% Situatie 
AO- Kosten 

Verschil 
IPUnt in% 

90 % single 
80% indenture 80,05% €390.126 
70% multi indenture 79,99% € 668.983 71,48% 

< 60% 

50% single 
40% indenture 89,98% € 773.624 
30% 

20% 

1J% 

------ ------· +-- --------1: - lnventri single identure I 
....-.- ---------,! - lnventri rrulti- indenture 

multi indenture 89,74% € 1.067.611 38,00% 

single 
0% indenture 95,06% € 1.328.944 

0 0,5 1 1.5 2 2.5 

Kosten in M€ 
3 multi indenture 95,04% € 1.552.235 16,80% 

Figuur 37: Single versus multi-indenture SMART-L Tabel 35: Single versus multi-indenture SMART-L 
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Voor de case APAR levert het vergelijk figuur 38 en tabel 36 op, te zien is dat in dit geval de optimalisatie 
middels een multi-indenture dataset leidt tot een duurdere voorraad reservedelen (4,68% duurder voor 90% 
AO punt) . Dit is tegen de verwachting van de theorie en betekent dat bij het modelleren van de APAR case 
door de data aanpassing een kleine afwijking ge·introduceerd is. Voor het vergelijk van de modellen heeft 
deze fout geen invloed, de data-invoer is immers voor alle modellen gelijk. Daar de afwijking minder dan 
10% is, wordt deze als acceptabel beschouwd, mede gezien de onzekerheid rond het voorspelde 
faalgedrag van de onderdelen van de installatie (zie hiervoor paragraaf 6.3.2 lnvloed van faalgedrag van 
componenten op beschikbaarheid) . 

Situatie 
AO-

Kosten 
Verschil 

punt in% 
single 

indenture 80,37% € 62.796 .397 
70%+------- - - 11<----'------1 

0 
multi indenture 80,26% € 64.688 .141 3,01% 

~60%+----------..,.----------1 

single 
indenture 90,29% € 71 .137.341 

30% t------~--r--;::~:::;-::-::::-::;::-:-:;::-=:~~~ - lnventri single identure multi indenture 90,17% € 74.467.496 4,68% 
20% ,___ ____ ,._ _ __, _ lnventri rrulti-indenture 

single 
o% i--~--m!!!::__~----------~ indenture 95,27% € 80.488.073 

multi indenture 95, 11% € 83.881.451 0 20 40 60 80 
Kosten in M€ 

100 120 4,22% 

Figuur 38: Single versus multi- indenture APAR Tabel 36: Single versus multi- indenture APAR 

Samenvattend is de afwijking bij de cases Variant en APAR dusdanig klein (<5%) dat de data-aanpassing 
van de LSAR data niet leidt tot twijfel over het advies van de modellen ten aanzien van reservedelen. Voor 
de case SMART-Lis de afwijking aanzienlijk (38%) de uitkomst van deze runs zal eerst nader geanalyseerd 
moeten worden voordat overgegaan wordt tot aanschaf van reservedelen . Voor de onderlinge 
vergelijkbaarheid van de modellen maakt deze afwijking niet uit, de input van alle modellen is namelijk 
identiek. 

5.6 Subconclusies op basis van de case studies operationele systemen 

1. lndien de uitkomsten van de modellen middels een tweetal prestatiematen met elkaar vergeleken 
wordt, is er een groat verschil tussen uitkomsten in de prestatiematen servicegraad enerzijds en de 
prestatiemaat expected backorders anderzijds. lndien uitgegaan wordt van een de prestatiemaat 
servicegraad (en de daaruit afgeleide beschikbaarheid) , samenhangende met de aanname dat 
missies zelfstandig moeten worden uitgevoerd door eenheden zonder tussentijdse bevoorrading, 
dan leiden de adviezen van de modellen gebaseerd op METRIC theorie, lnventri, OPUS en 
VMETRIC tot een te lage servicegraad. lndien uitgegaan wordt van de prestatiemaat expected 
backorders (en de daaruit afgeleide beschikbaarheid), samenhangende met de aannames dat 
eenheden tijdens een missie na een logistieke vertragingstijd bevoorraad kunnen worden, dan 
leggen de modellen gebaseerd op servicegraad , FEL-GLOW en QUAST, tot veel te grote 
voorraden en daarmee samenhangende kosten . De hogere kosten liggen bij de drie cases in dit 
hoofdstuk een factor 2,8 tot 24,3 zo hoog als de uitkomsten van de METRIC modellen. 

2. De uitkomsten van METRIC modellen lnventri en VMETRIC XL verschillen onderl ing in twee van de 
drie cases (Variant en APAR) minder dan 1 % indien naar kosten en expected backorders wordt 
gekeken. In de case SMART-Lis het verschil minder dan 10%, het verschil wordt hier waarschijnlijk 
veroorzaakt door de (onbekende) manier waarop redundantie wordt berekend. Geadviseerd wordt 
het effect van redundantie initieel niet mee te modelleren . De modellen VMETRIC XL en OPUS10 
zijn hiermee zeer geschikt om de RSPL van Thales, berekend met behulp van lnventri , na te 
rekenen . 

3. Het model FEL-GLOW presteert bij het bepalen van de boordvooraad op basis van de 
prestatiemaat servicegraad altijd beter dan het model QUAST. Dit is te verklaren uit het toepassen 
van de "Greedy" optimalisatie heuristiek binnen het model. Dit in tegenstelling tot het ontbreken van 
een op kosten gebaseerde optimalisatie techniek binnen QUAST. 
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4. De definitie die het model FEL-GLOW hanteert voor de te bereiken walservicegraad van de 
walreservedelen is erg streng en zorgt ervoor dat het model FEL-GLOW altijd veel walreservedelen 
op voorraad legt. De daarmee hangende kosten zijn erg hoog. Vergelijk met andere modellen dan 
FEL-GLOW middels de prestatiemaat walservicegraad resulteert altijd in het verwerpen van de 
oplossingen van die modellen . Men kan zich afvragen of de gehanteerde definitie dat alle mogelijke 
defecten, bestaande uit alle onderdelen in de installatie plus alle onderdelen in de voorraad , binnen 
de normwachttijd gewisseld moeten kunnen warden, niet veel te streng is. Ook het feit dat de 
eigenaar van het model, TNO, niet exact weet water binnen de software van FEL-GLOW bij de 
walreserve berekening gebeurt, draagt niet bij aan het vertrouwen van de uitkomst van de 
walreserveberekening binnen FEL-GLOW. 

5. In twee van de drie operationele cases zijn de kosten voor aan te schaffen reservedelen hoger dan 
het beschikbare ILS budget van 15% van de aanschafprijs van het systeem. Men kan zich afvragen 
of de beleidsmatige norm voor het ILS budget van 15% niet te laag is om 90% beschikbaarheid te 
garanderen . 

6. Afwijkingen in modeluitkomsten als gevolg van aanpassing van de LSAR-data om deze geschikt te 
maken als invoer voor alle modellen leiden voor de cases Variant en APAR tot afwijkingen kleiner 
dan 5%. Voor de case SMART-Lis de afwijking aanzienlijk (38%). Het advies van dit model kan in 
huidige vorm niet direct gebruikt warden om reservedelen aan te schaffen . De uitkomst van de 
SMART-L case zal eerst nader geanalyseerd moeten warden voordat overgegaan wordt tot 
aanschaf van reservedelen . De afwijkingen hebben geen invloed op het vergelijk van de modellen 
daar er voor het vergelijk van de modellen identieke data als invoer is gebruikt. 
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6 Modellen en de praktijk 

6.1 lnleiding 

Dit hoofdstuk zal de uitkomsten van de modellering van de case studies uit het vorige hoofdstuk en de 
modeleigenschappen en aannames uit hoofdstuk vier relateren aan kenmerken van de praktijk. Dit 
hoofdstuk bevat informatie op basis van mijn ervaringen als projectmanager binnen de OMO en gesprekken 
met person en binnen het Marinebedrijf. Paragraaf 6.2 zal de voorraden reservedelen die gekocht zijn voor 
de installaties Variant, APAR en SMART-L vergelijken met de uitkomsten uit de modellen. Op basis van dit 
vergelijk zal in paragraaf 6.3 gekeken warden naar de effecten van variatie van de missieduur, het 
faalgedrag van onderdelen en kannibalisatie. Paragraaf 6.4 gaat in op de werkwijze ten aanzien van 
reservedelen binnen de Defensie Materieel Organisatie, waarna paragraaf 6.5 de aansluiting zoekt tussen 
deze werkwijze en de mogelijkheden van de modellen en de kennis die benodigd is om deze modellen te 
gebruiken . Paragraaf 6.6 plaatst het vergelijk van de modellen in het bredere ILS perspectief, waarna ik in 
paragraaf 6.7 afsluit met de wijze waarop de modellen volgens mij binnen de OMO gebruikt moeten warden. 

6.2 Vergelijk gekochte reservedelen met voorspelde reservedelen uit case studies 

In twee van de drie cases van het vorige hoofdstuk voorspellen de modellen, ongeacht het gebruikte model , 
dater meer onderdelen noodzakelijk zijn dan gekocht kunnen warden binnen het beschikbare I LS-budget 
binnen een project. In het vergelijk van voorgaande hoofdstuk is bovendien niet stilgestaan bij het feit dater 
uit het ILS budget naast reservedelen, ook opleidingen , special tools en testequipement, reparatiecapaciteit, 
etc, gekocht dienen te warden . Het daadwerkelijke budget voor reservedelen zal dus lager liggen dan de 
15% van de aanschafprijs van het systeem. 

Het tekort aan budget om reservedelen aan te schaffen blijkt bovendien uit de voorraden reservedelen die 
voor de systemen Variant, SMART-Len APAR gekocht zijn . In deze paragraaf vergelijk ik de aangekochte 
hoeveelheden reservedelen voor de radarsystemen Variant, SMART-Len APAR met het advies van het 
pakket lnventri. Hiertoe is uitgezocht hoeveel er ge"lnvesteerd is in reservedelen voor de board- en 
walvoorraad, dit staat weergegeven in de tweede kolom van in onderstaande tabel 37. In de derde kolom 
van de tabel zijn uit deze reservedelen die delen gefilterd die als LRU aan board vervangbaar zijn , alle lager 
gelegen SRUs zijn uit de lijst verwijderd . 
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Figuur 39: Huidige voorraad Variant Figuur 40: Huidige voorraad SMART-L 

We zien in tabel 37 en figuur 39 dat met de huidige voorraad reservedelen een verwachte beschikbaarheid 
van 32, 16 procent gehaald wordt voor de installatie Variant bij een gemiddelde missieduur op jaarbasis van 
3840 uur. Voor de SMART-L is in tabel 36 en figuur 40 de verwachte beschikbaarheid 80,07% op basis van 
een missieduur van 3840 uur te zien. Opvallend is wel dat dezelfde beschikbaarheid voor aanzienlijk minder 
budget (774k€ in plaats van de huidige 2699k€) bereikt had kunnen warden. Deze berekeningen zijn 
gemaakt met het model lnventri op basis van de dataset zoals gebruikt bij de operationele cases van 
hoofdstuk 5. Naar verwachting geven de modellen OPUS en VMETRIC resultaten in dezelfde orde van 
grootte. De modellen FEL-GLOW en QUAST zullen een veel lagere beschikbaarheid voorspellen . 

L TZE1 W.Mellegers 70 Scriptie Final v1.1 



Technische Universiteit Eindhoven Hoofdstuk 6: Modellen in relatie tot de praktijk 

Type reservedeJen Waa:rde g ekochte Benodigde boord-

en instaUatie: reservede1en 
Waarvan LRUs Gerealiseerde AO .en walspares voor 

AO van 90% 
Boordreservedelen 

E 482.889 E 465.165 32,16% € 987.661 Variant 
Boordreservedelen 

€ 2.698.840 € 982.500 80,07% € 773.624 SMART-L .. 
Tabel 37: Verwachte besch1kbaarhe1d op basis van hU1d1ge voorraden voor Vanant en SMART-L. 

Voor de APAR case betreft het investeringen in het Nederlandse deel van de voorraad (4/7) van de 
Common Pool, over Duitse investeringen zijn mij geen exacte getallen bekend. De voorspelde kosten voor 
reservedelen uit de APAR case studie zijn daarom gecorrigeerd naar het Nederlandse aandeel van 4/7. 
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Figuur 41: Huidige voorraad APAR tov optimale curve 

We zien in tabel 38 en figuur 41 dat met de huidige voorraad reservedelen een verwachte beschikbaarheid 
van 0% procent gehaald wordt voor de installatie APAR bij een gemiddelde missieduur op jaarbasis van 
3840 uur. 

Type reservedelen 
en installatie: 

Boord- en wal
reservedelen APAR 

Waarde 9ekochte 
reservedelen 

€ 10.269 .969 

Waarvan LRUs Gerealiseerde AO 

€ 9.447.996 0,00% 

Tabel 38: Verwachte beschikbaarheid op basis van huidige voorraden voor APAR 

Benodigde boord
en walspares voor 

AO van 90% 

€ 43.598.346 

Op basis van het vergelijk tussen de kosten voorkomende uit de adviezen van de modellen en de kosten 
die gemaakt zijn , kunnen een tweetal vragen geformuleerd warden : 

1. Heeft defensie niet een (groot) probleem om de beschikbaarheid van eenheden te garanderen als 
er zo weinig reservedelen gekocht warden? 

2. lndien defensie geen (groat) probleem heeft om de beschikbaarheid van een heden te garanderen, 
wat onderneemt defensie voor acties om de beschikbaarheid te garanderen of wat kunnen 
achterliggende oorzaken zijn dat er minder budget nodig is dan voorspeld? 

Ten eerste lijkt er inderdaad een probleem te zijn met de beschikbaarheid van reservedelen binnen 
defensie, gebaseerd op krantenkoppen [22], [23] en antwoorden op kamervragen [21] , blijkt dat met name 
tijdens operaties zoals op dit moment (2007) uitgevoerd warden in de provincie Uruzgan in Afghanistan , 
tekorten zijn aan onderdelen , maar ook binnen Nederland is een deel van het materieel niet operation eel. 
Dit is niet meer dan een waarneming die in dit onderzoek niet met getallen kan worden onderbouwd. De 
volgende paragraaf gaat in op de tweede vraag. 

6.3 Beschikbaarheid in relatie tot missieduur, faalged rag en kann ibalisatie 

Het antwoord op de vraag uit voorgaande paragraaf welke acties defensie onderneemt om de 
beschikbaarheid van eenheden op locatie toch te garanderen wordt middels deze paragraaf toegelicht. Op 
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basis van diverse gesprekken binnen de defensieonderhoudsbedrijven is gebleken dat onderstaande 
oorzaken ertoe bijdragen dat er met minder budget toch een hogere availabil ity behaald wordt. 

1. Operationele schepen gebruiken systemen minder uren op jaarbasis dan in het vorige hoofdstuk 
gemodelleerd of in het DMP-A voor het systeem wordt verondersteld. 

2. Een (groat) deel van de onderdelen van de systemen falen minder vaak dan door de fabrikant 
aangegeven. 

3. Defensie past kannibalisatie van in Nederland achtergebleven systemen toe om ervoor te zorgen 
dat uitgezonden systemen operationeel blijven . 

Alie modellen zijn in staat het verschillend aantal operationele uren , een gewijzigde MTBF van 
componenten en de hier gekozen vorm van kannibalisatie te modelleren door de invoer van de modellen te 
wijzigen . De in deze paragraaf getoonde grafieken zijn berekend met het pakket lnventri. 

6.3.1 lnvloed van aantal operationele uren op beschikbaarheid 
Het aantal operationele uren dat een systeem maakt op jaarbasis kan om verschillende redenen lager zijn 
dan vereist in het DMP-A. Ten eerste kan een systeem minder gebruikt warden op jaarbasis dan initieel 
voorzien , zo is het gemiddelde aantal vaardagen van afgelopen jaar (2006) over alle fregatten van de 
Koninklijke Marine gelijk aan 105 dagen, (dit in tegenstelling tot de 160 dagen die geeist zijn in het DMP-A) . 
Ten tweede kan een schip een bepaald deelsysteem aan board alleen op specifieke missies gebruiken , zo 
zal een luchtverdedigingsysteem niet gebruikt warden op een missie waar geen luchtdreiging is , zodat het 
daadwerkelijke aantal draaiuren van dat deelsysteem nag lager is. lndien we het aantal operationele uren 
op jaarbasis voor de case het APAR radarsysteem uit voorgaande hoofdstuk terugbrengen naar 3000 uur 
(125 dagen) of naar 2500 uur (ongeveer 105 dagen) , dan geeft dit onderstaande kosten-beschikbaarheids 
figuur 42 bij een RCT van 180 en een LDT van 30 dagen. Deze figuur is berekend aan de hand van de 
multi-identure dataset van APAR. Het verschil in kosten voor een gewenste availability van 90% staat in 
tabel 39. 

0 

<( 60%1------ - - , --------- -l 

40% +-----, _J _ _J:_ __ _,--:-:----:-:-:-::-:3~-;;-1- lnventri 840 ' 
30% +---- - ---.1P'-----il- lnventri 3000 -
20% -t---< _,r--.-----~I I lnventri 2500 
10% 

0% 
0 20 40 60 80 100 120 

Kosten in M€ 

Figuur 42: lnvloed van missieduur van 2500, 3000 en 3840 uur op jaarbasis op kosten 
reservedelen APAR 

Missieduur Missieduur 
Kosten: Kosten 

(in uren) (in%) (in%) 
2500 65,10% E 55.782.042 74,91 % 
3000 78,13% € 62.060.153 83,34% 
3840 100,00% € 74.467.496 100,00% 

Tabel 39: Verschil in kosten voor reservedelenpakket APAR bij een missieduur van 2500, 3000 en 
3840 uur. 

Het terugbrengen van het aantal operationele uren van 3840 uur naar 2500 uur op jaarbasis (reductie van 
34,90%) leidt tot een besparing op het aan te schaffen reservedelenpakket van ongeveer 25,09%. Parallel 
hieraan zorgt een bestaand reservedelenpakket van stel 50M€ bij minder operationele uren voor een 
hogere availability (zie tabel 40) . 
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Missieduur 
AvaiJabHity (in uren) 

2500 86,50% 

3000 73,45% 
3840 53,09% 

Tabel 40: Beschikbaarheid bij 50M€ /LS budget verschillende missieduren APAR 

6.3.2 lnvloed van faalgedrag van componenten op beschikbaarheid 
Door het Marinebedrijf wordt aangegeven dat met name bij radarsystemen de elektronische componenten , 
die een groat gedeelte van de installatie en kosten vormen, minder vaak falen dan voorspeld op basis van 
de Military Standard 1388/28. Thales, de fabrikant van de radarsystemen, kan dit beamen, maar geeft op 
basis van ervaring aan dat de methodiek van availability berekenen (onder andere op basis van het aantal 
componenten, verbindingen, mechanische en temperatuurbelasting) wel een correcte verhouding tussen 
het faalgedrag van diverse printkaarten geeft. Met andere woorden indien de MTBF van een printplaat in 
werkelijkheid 25% hoger is dan voorspeld , dit dan oak geldt voor alle overige printplaten in de installatie. 

Onderstaande tabel 41 geeft voor het APAR radarsysteem het effect op de kosten bij een 25%, 50% , 75% 
en 100% hogere MTBF van alle componenten van de installatie. Deze figuur is berekend aan de hand van 
de single-identure dataset van APAR. Wederom voor een missieduur van 3840 uur, een RCT van 180 
dagen en een LDT van 30 dagen . Waarden zijn uitgerekend met het model lnventri. 
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Figuur 43: lnv/oed van correctiefactor op MTBF op de kosten van boord- en walreserve APAR 

Correctiefactor Kosten boord- Kosten 
opMTBF en walreserve: in% 

0% € 71 .137.341 100% 
+25% € 61 .372.996 86,27% 
+50% € 56.115.511 78,88% 
+75% E 50.481.559 70,96% 

+100% € 47.708.003 67,06% 
Tabet 41: lnvloed van correctiefactor op MTBF op de kosten van boord- en walreserve (AO van 90%) 

lndien de onderdelen van de installatie twee keer zo betrouwbaar zijn als verwacht dan leidt dit voor APAR 
bij een gewenste beschikbaarheid van 90% tot 29,04% lagere kosten van het reservedelenpakket. 

6.3.3 lnvloed van kannibalisatie op beschikbaarheid 
Uitzendingen van defensie en de marine in het bijzonder warden vaak gekenmerkt door het uitzenden van 
slechts een schip naar een operatiegebeid waar maximale beschikbaarheid van het systeem geeist wordt, 
eerder genoemde missiepakketten zijn hier een voorbeeld van . De overige schepen uit een klasse liggen of 
in onderhoud, in de haven of zijn aan het oefenen om op een operationele missie te gaan . Gesteld kan 
word en dater altijd een of twee schepen in Nederland zijn die een lage prioriteit hebben of waar lage 
beschikbaarheideisen voor gelden. Onderdelen uit installaties van deze twee schepen warden regelmatig 
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gebruikt om de maximaal twee schepen die op dat moment op zee zijn, te voorzien van onderdelen die op 
dat moment niet in de boord- of walvoorraad aanwezig zijn . Dit verschijnsel wordt ook wel kannibalisatie 
genoemd . Sherbrooke [11] leidt de mogelijkheid tot kannibalisatie en daarop volgende berekening van 
operationele beschikbaarheid wiskundig af, hier wordt er echter voor gekozen alle onderdelen van nul, een 
of twee installaties toe te voegen aan de walvoorraad en te bestuderen wat het effect is op de operationele 
beschikbaarheid . Onderstaande tabel 42 geeft het potentiele effect op de availability van het volledig 
kannibaliseren van nul, een of twee installaties uitgaande van de huidige voorraad reservedelen uit 
paragraaf 6.2. Voor APAR is in dit geval alleen gekeken naar de vier Nederlandse systemen daar 
kannibalisatie van een Nederlands systeem ten behoeve van een Duits fregat politiek niet haalbaar is . 

Kannibalisatie . Logistieke t \ ;: ,i ..... ·', 

. ·van: vertraciingstijd Availab,~.li!Y :{. 

0 systemen 30 dagen 0,00% 
1 systeem 30 dagen 7,98% 

2 systemen 30 dagen 7,98% 
1 systeem 7 dagen 52,88% 

2 systemen 7 dagen 52,88% 
Tabel 42: Effect van kannibalisatie van 1 of 2 APAR systemen op AO bij een LDT van 7 of 30 dagen. 

In tabel 42 zien we dat kannibaliseren van meer dan een systeem geen invloed heeft op de 
beschikbaarheid van de uitgezonden eenheid ongeacht de veronderstelde logistieke vertragingstijd . De (te) 
geringe boordvoorraden van de LCF voor de APAR installatie verhinderen een hogere beschikbaarheid. 
lndien de logistieke vertragingstijd gelijk is aan 30 dagen , dan is geen hogere availability te halen dan 
7,98%. Verkorten van de logistieke vertragingstijd naar 7 dagen leidt tot een availability van 52,88%. 

lndien we de invloed van kannibalisatie middels FEL-GLOW of QUAST willen beschouwen lopen we tegen 
de beperking van de aanname van onafhankelijke missies aan. We kunnen het gekannibaliseerde 
onderdeel alleen toevoegen aan de walvoorraad en niet aan de boordvoorraad. De beschikbaarheid van het 
schip dat op missie is , zal niet stijgen . De kosten van de walvoorraad zullen echter wel dalen . Deze 
mogelijkheid is niet nader uitgewerkt. 

6.4 Werkwijze ten aanzien van reservedelen binnen OMO/Zee en Marinebedrijf 

Binnen de OMO is er afhankelijk van de locatie een verschillende werkwijze ten aanzien van reservedelen . 
Enerzijds zijn er de projectmanagers van OMO/Zee werkzaam in Den Haag, anderzijds de specialisten van 
het Marinebedrijf in Den Helder. Beide locaties hebben verschillende specialisten in dienst met een 
verschillende werkwijze en filosofie ten aanzien van reservedelen . Deze paragraaf licht de filosofie van 
beide locaties kart toe. 

6.4.1 Filosofie en werkwijze ten aanzien van reservedelen bij DMO/Zee 
Binnen de technische afdelingen van OMO Zeesystemen bestaat op dit moment een specialistisch ILS 
bureau ten behoeve van reservedelenberekeningen . Dit bureau maakt gebruik van het programma FEL
GLOW voor technisch complexe installaties. OMO/Zee kent geen eigen beleid ten aanzien van 
reservedelen of te behalen availability. 

Projectofficieren 
De projectofficieren (projectmanagers) van OMO/Zee werken hetzij zelfstandig aan gemandateerde 
projecten, hetzij als deelprojectleider aan een grater materieelproject. De projectofficieren dienen eisen uit 
het DMP-A te realiseren binnen de randvoorwaarden tijd , geld en product. In overleg met de opdrachtgever 
kan van het DMP-A afgeweken worden. Dit geldt oak voor eventuele availability eisen uit het DMP-A. lndien 
een eis ten aanzien van availability ontbreekt, worden alsnog eisen gesteld in onderling overleg met 
lijnmanagement, het bureau ILS, de opdrachtgever of een projectleider van een groot materieelproject. 
Randvoorwaarde blijft dat reservedelen binnen het beschikbare ILS budget aangekocht dienen te warden. 
Het is aan de projectofficier of hij gebruik wenst te maken van expertise van het ILS bureau voor 
modellering middels FEL-GLOW, een recommended spare part list van de industrie overneemt of samen 
met de maintenance engineers van het Marinebedrijf zelf een lijst met reservedelen samenstelt. Een 
projectofficier dient wel altijd zijn verhaal te kunnen onderbouwen en is verantwoordelijk om binnen het ILS 
budget van zijn project de ILS producten te realiseren, waaronder reservedelen . Het kennisniveau van een 
projectofficier is gemiddeld HBO+ I academisch , het merendeel met een (technisch) management 

L TZE1 W.Mellegers 74 Scriptie Final v1 .1 



Technische Universiteit Eindhoven Hoofdstuk 6: Modellen in relatie tot de praktijk 

achtergrond . Een projectofficier besteedt tussen de 10 a 20% van zijn tijd aan ILS-zaken, ongeveer in 
overeenstemming met de 10 a 15% van het ILS budget. 

6.4.2 Filosofie en werkwijze ten aanzien van reservedelen bij Marinebedrijf 
Op dit moment warden modellen ter bepaling van voorraden reservedelen binnen het Marinebedrijf niet 
toegepast binnen de divisie logistiek van het Marinebedrijf, het model QUAST wordt gebruikt door (een deel 
van) de maintenance engineers van het Marinebedrijf. Het beleid van het Marinebedrijf is er op gericht een 
schip met een dusdanige voorraad reservedelen naar zee te sturen dat het schip zelfstandig 30 dagen op 
zee kan zijn , hierna wordt het schip bevoorraad . 

Materiaalplanners 
De materiaalplanners die verantwoordelijk zijn voor het voorraadbeheer werken op basis van een 
itembenadering: de voorraad onderdelen wordt gecontroleerd op basis van een individueel voorraadniveau 
en individuele servicegraad per onderdeel. De samenhang van de onderdelen tot een installatie wordt 
hierbij niet in ogenschouw genomen. Het ontbreekt de materiaalplanner ook aan kennis van de installaties 
om dit te kunnen, noch is er in de huidige situatie een ondersteunend softwaresysteem. Vanuit de 
invalshoek van materiaalplanning is het acceptabel een of twee schepen die in onderhoud liggen te 
gebruiken als voorraad te kannibaliseren reservedelen. 

Maintenance engineers 
De kennis over de installatie is wel aanwezig bij de maintenance engineer van een betreffende installatie, 
deze heeft echter een geringe invloed op de logistieke processen . De maintenance engineer wil op het 
moment van een storing een nieuw onderdeel hebben om de storing te verhelpen . Op dat moment maakt 
het hem niet uit hoeveel het onderdeel kost, op dat moment is het onderdeel nodig en zal alles gedaan 
warden om het onderdeel te bemachtigen , spoedaankopen , kannibalisatie, spoedreparatie, etc. Aangezien 
dure reservedelen moeilijker te repareren zijn , langere levertijden kennen en meer geld kosten , leggen de 
maintenance engineers intu"ltief liever dure onderdelen met een lange levertijd op voorraad . Hierbij wordt 
wederom niet gekeken naar de totale beschikbaarheid van het systeem. De maintenance engineer is geen 
voorstander van kannibalisatie daar dit problemen kan opleveren met het configuratiemanagement en 
mogelijk bran van falen is als gevolg van extra belasting op het onderdeel of foutief handelen door de 
monteur. 

Kennisniveau materiaalplanners en maintenance engineers 
Het kennisniveau van de maintenance engineers, het merendeel burgermedewerkers met jarenlange 
ervaring, is gemiddeld middelbaar tot hoog op technisch vlak ( MTS I HTS) en in enkele gevallen 
academisch (ook op technisch vlak) . Kennis van logistieke processen en bedrijfskunde, en de raakvlakken 
met techniek van beide zijn meer vertegenwoordigd bij afdelingshoofden en het hogere management van 
het Marinebedrijf dan bij individuele maintenance engineers. Achterliggende theorie van METRIC of 
optimalisatie van kosten (FEL-GLOW) is slechts bij een paar specialisten bekend. Het kennisniveau van de 
materiaalplanners ligt bij leidinggevenden op HBO/academisch niveau met een logistieke of inkoop 
achtergrond . 

6.5 Aansluiting modellen bij de praktijk 

In de voorgaande paragrafen is een aantal kenmerken genoemd van de te modelleren praktijk en werkwijze 
en menselijke factoren in het bijzonder. Beperkte budgetten zijn de reden dat van de adviezen van de 
modellen afgeweken wordt, installaties die minder gebruikt warden dan verwacht en het minder vaak falen 
van componenten dragen bij aan een hogere availability van de installaties. Grootste winst voor het 
operationeel houden van uitgezonden eenheden zit echter in het kannibaliseren van schepen die niet op 
missie zijn of die in onderhoud liggen. De drie factoren missieduur, hogere MTBF en kannibalisatie kunnen 
binnen alle modellen gevarieerd warden en zijn daarom niet van belang voor de afweging hoe de modellen 
aansluiten bij de praktijk. Onderstaande alinea's vergelijken de modellen dan ook met de werkwijze en het 
kennisniveau van de medewerkers. 

Het model QUAST sluit het beste aan bij de belevingswereld en het kennisniveau van zowel de 
maintenance engineer als van de materiaalplanner: er is sprake van een itembenadering als gebruik wordt 
gemaakt van de individuele protectie en het model adviseert die onderdelen te kopen die het vaakst falen . 
Ook past de missiebenadering bij het beleid dat door het Marinebedrijf wordt uitgedragen . De eenvoud van 
een Excel rekensheet spreekt veel mensen aan en is bovendien gemakkelijk uit te leggen aan een collega. 
De term pakketprotectie die QUAST hanteert is voor de maintenance engineers die kennis hebben van de 
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installatie een goed hanteerbaar begrip, het sluit echter minder goed aan bij het dagelijkse werk van 
materiaalplanners. 

Het model FEL-GLOW kent geen te kiezen individuele protectie zoals QUAST en het model kent geen 
"pakketprotectie", het model leidt hier availability van af. Hierdoor is het model voor de maintenance 
engineer en materiaalplanner een moeilijker te begrijpen. De bediening van het model vraagt om iemand 
die op zijn minst een cursus van enkele dagen heeft gehad in de mogelijkheden van het pakket en iemand 
die bij voorkeur vaker met het model werkt of specialist is op ILS gebied, bij voorkeur op HBO/HTS of 
academisch niveau . De missiebenadering van FEL-GLOW past net als QUAST bij het beleid dat door het 
Marinebedrijf wordt uitgedragen. 

De METRIC-modellen lnventri , OPUS en VMETRIC XL sluiten het minst goed aan bij de praktijk binnen het 
Marinebedrijf: acceptatie van continue bevoorrading in plaats van zelfstandige missies van 30 dagen vragen 
om een wijziging van beleid . Expected backorders en availability staan verder verwijderd van de 
maintenance engineers en materiaalplanners dan individuele protectie en pakketprotectie. De modellen 
kennen een uitgebreide complexiteit en vragen om aanvullende kennis over de METRIC methodiek. Ook 
hier geldt dat een ILS specialist op HBO/HTS of academisch niveau de voorkeur geniet om reservedelen 
berekeningen te maken. Ook hier zal een gebruikscursus van een paar dagen noodzakelijk zijn om goed 
met de software leren om te gaan . Voordeel van OPUS10 is dat dit pakket oak in staat is om een eenheid 
op missie zonder ondersteuning van de wal te modelleren, een beknopt vergelijk van de functionaliteit 
autonome missies binnen OPUS10 met de manier van modelleren van FEL-GLOW staat in bijlage C. Aan 
dit vergelijk warden gezien het beperkte aantal modelruns en het ontbreken van de achterliggende theorie, 
geen conclusies verbonden . 

6.6 Verbreding van de scope: meer afwegingen dan reservedelen alleen 

Naast de aanschaf van reservedelen en modellering van adviezen welke reservedelen aan te schaffen zijn 
er meer facetten ten aanzien van reservedelen die niet binnen de scope van dit onderzoek vallen. Deze 
facetten warden hier toch genoemd om de lezer een beeld te geven van de afwegingen die een 
projectofficier naast reservedelen dient te maken. 

Kosten van reparatiecapaciteit 
In de modellering van de cases van hoofdstuk vijf is de aanname gemaakt dat reparatiecapaciteit bij het 
Marinebedrijf aanwezig is. In veel gevallen dient echter samen met de aan te schaffen reservedelen oak de 
capaciteit ter reparatie van deze reservedelen aangeschaft te warden . Ter illustratie: voor APAR en 
SMART-Lis voor bijna 12 miljoen euro aan reparatiecapaciteit aangeschaft om onderdelen uit de 
installaties te kunnen repareren. Dit bedrag is in dit geval net zo groat als de kosten van de aangeschafte 
reservedelen . Bij de aanschaf van repareerbare reservedelen dient naast de afweging welke reservedelen 
gekocht warden, ook de afweging gemaakt te word en of het kosteneffectief is om reparatiecapaciteit in te 
kopen . Een alternatief op het inkopen van reparatiecapaciteit is repareren van reservedelen bij de industrie 
binnen een onderhoudscontract. lnvesteringen in reparatiecapaciteit en met name de snelheid van het 
reparatieproces (reparatiedoorlooptijd) kunnen afgewogen warden tegen de hoeveelheid reservedelen . Een 
kortere reparatiedoorlooptijd leidt immers tot een kleine noodzakelijke voorraad (zie hiervoor tevens 
pa,ragraaf 5.2) . 

Kosten van verbruiksdelen 
Naast repareerbare onderdelen bevatten de meeste installaties oak zogenaamde verbruiksartikelen, 
artikelen die bij defect raken niet repareerbaar zijn en (preventief) vervangen dienen te warden door een 
nieuw exemplaar. Onder deze artikelen vallen oak repareerbare reservedelen die niet te repareren bleken 
te zijn in het reparatieproces of onderdelen die zoek raken in een logistiek proces. De aanname dat de 
succeskans van reparatie 100% is, komt niet overeen met de werkelijkheid . Rusten burg [9] heeft 
aangetoond dat voor sommige repareerbare reservedelen de succeskans bij reparatie maar 70% is . De 
succeskans van reparatie kan pas na een aantal jaren dat een systeem in gebruik is, bepaald warden . 

Kosten van opleidingen en documentatie 
Naast de kosten van reparatiecapaciteit en reservedelen, moeten mensen opgeleid warden hoe aan board 
van een schip in de installatie onderdelen te vervangen of hoe een onderdeel te repareren. De opleiding 
van een monteur aan board van een schip voor APAR duurt 12 tot 18 maanden, voor SMART-Lis dit 9 tot 
12 maanden . Maintenance engineers van het Marinebedrijf zijn als hoger technisch specialist nag !anger 
bezig een installatie te leren kennen. De kosten van initiele opleidingen en handboeken voor docenten en 
maintenance engineers drukken op het ILS budget en zijn wederom ter afweging van de projectofficier. 
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Voor APAR en SMART-L bedroegen de kosten van initiele opleidingen en handboeken ongeveer 2 miljoen 
euro. 

Kosten van aanschaf van LSAR data en analysetijd middels modellen 
De aanmaak van LSAR data van een technisch complex systeem als SMART-Len APAR kost een fabrikant 
veel tijd en dus geld. lndien bij een verwerving van een systeem deze data niet kosteloos verkrijgbaar is, 
dient een projectofficier zich af te vragen of de kosten van aanschaf van LSAR data in verhouding staan tot 
de kosten van reservedelen. Hetzelfde geldt voor de tijd die nodig is om uitgebreide analyses te maken 
middels de modellering in deze scriptie: voor een relatief simpele installatie zijn de kosten (onder andere in 
tijd) waarschijnlijk hoger dan de winst te behalen bij de aanschaf van reservedelen . Een alternatief kan zijn 
de Recommended Spare Part List van de industrie te accepteren en deze door maintenance engineers van 
het Marinebedrijf te laten beoordelen. 

Kosten van een servicecontract 
In de defensiewereld is de laatste jaren een ontwikkeling gaande waarbij de defensie-industrie het 
onderhoud aan systemen zelf wil uitvoeren, deels door de hoge marges die hierbij behaald kunnen worden. 
Middels lease van reservedelen , garantie van reparatiedoorlooptijden en availability kosten contracten, 
verdwijnt de noodzaak zelf te investeren in reservedelen of reparatiecapaciteit. Een fabrikant kan bij 
reparatie of het aanleggen van voorraden profiteren van het feit dater wereldwijd meestal meerdere 
systemen verkocht zijn , hij de originele productieprocessen beheert en de detailkennis van het ontwerp in 
huis heeft. Dit maakt dat een fabrikant goedkoper en effectiever zou kunnen repareren dan het 
Marinebedrijf. Deze laatste afweging valt bij grate installaties zoals APAR buiten de macht en 
projectopdracht van de projectofficier, maar kan op hoger niveau gemaakt worden. 

6.7 Visie op de toekomst 

Deze paragraaf combineert de ervaringen van als projectofficier met mijn ervaringen als "student" bij het 
schrijven van deze scriptie tot een drietal adviezen voor de toekomst: 

1. Bundel de kennis over ILS en reservedelenmanagement op een afdeling. 
2. Kies binnen defensie voor een enkel model. 
3. Borg de kwaliteit en keuzes ten aanzien van reservedelen en beschikbaarheid. 

In onderstaande deelparagrafen worden de adviezen uitgewerkt. 

6. 7.1 Bunde/en van kennis bij analyses met de model/en 
Op basis van de ervaring opgedaan bij het schrijven van deze scriptie is gebleken dat de modellen complex 
zijn en veel inspanning vereisen om achterliggende theorie te doorgronden. Hetzelfde geldt voor de 
softwarepakketten, het kost veel tijd een betrouwbare afspiegeling van een installatie in het model in te 
voeren op basis van LSAR data. Gezien de tijdsbelasting die het kost om·met de softwarepakketten te 
werken is het af te raden individuele projectofficieren, maintenance engineers of materiaalplanners met 
deze modellen te laten werken. Ook het aantal maal dat een projectofficier reservedelen moet aanschaffen 
binnen zijn projecten is te beperkt om daarvoor iedere projectofficier op te leiden. Het is verstandiger de 
modellering van reservedelen te beleggen binnen een gespecialiseerde ILS afdeling die voor alle projecten 
een advies uitbrengt. De rol van gespecialiseerde ILS deling kan daarbij vervuld worden door de ILS 
afdeling van OMO/Zee in Den Haag en het bureau Levensduurkosten van OMO/Land in Huijbergen. Voor 
bewaking van operationele beschikbaarheid en aanvullende aanschaf gedurende de levensduur van het 
systeem komen de locaties van de defensie onderhoudbedrijven in aanmerking. Op dit moment is er van 
een dergelijke clustering van kennis ten behoeve van de initiele bevoorrading nog geen sprake. 

6. 7.2 Keuze van een enkel model 
Naast de bundeling van kennis op een enkele locatie, is het logisch te kiezen voor een enkel pakket binnen 
de defensieomgeving zodat de modellen die binnen defensie in gebruik zijn elkaar niet meer tegenspreken . 
Hiertoe zijn niet alleen de verschillen in uitkomsten van belang zoals bij de case studies in hoofdstuk vijf; 
onderstaande (niet uitputtende) punten zullen bij deze afweging meegenomen moeten worden: 

• Gebruiksinterface (GUI} 
• Gebruiksvriendelijkheid 
• Support van de fabrikant 
• Mogelijkheid opleidingen te volgen bij de fabrikant 
• Kennisborging van personeel bij de fabrikant 
• Mogelijkheid tot opleiden van bedienaars bij de fabrikant 
• Aanschafkosten van het softwarepakket (zie tevens tabel 43) 
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• De vraag of het model reeds ingebed is in een deel van defensie 
• Eventuele licentiekosten of onderhoudskosten op jaarbasis (zie tevens label 43) 
• Mogelijkheid van het model om LSAR data in te lezen 
• Aansluiting van het model bij wetenschappelijke literatuur 

FEL~GLOW . ,., ·hiventri .. ;:oPUS1o ... 
·QUAST ,: . . i. · IVMETRIC XL'\ ,··. :; 

Aanschafkosten 
geen (defensie 

(eenmalig) per onbekend € 11 .000 geen onbekend 
werkstation 

is eigenaar) 

Licentiekosten per 
geen onbekend € 3.500 geen € 30.000 werkstation per jaar 

Jaarlijkse 
€ 18.000 onbekend geen geen onbekend onderhoudskosten . .. 

Tabel 43: Aanschafkosten, llcent1ekosten en 1aarl11kse onderhoudskosten van software per model . 

6. 7.3 Borgen van de kwaliteit van gemaakte keuzes en garanderen van availability 
Op dit moment is het niet mogelijk te achterhalen op basis van welke gronden de reservedelen voor APAR, 
SMART-Len Variant zoals genoemd in paragraaf 6.2 gekocht zijn . Een eenduidige manier van werken ten 
aanzien van het modelleren en het vastleggen van gemaakte keuzes tijdens het modelleren had deze 
keuzes wel inzichtelijk kunnen maken . Het vastleggen van eisen , keuzes en beslissingen zal ook voor 
andere actoren betrokken bij het ILS proces van belang zijn. 

De opsteller van het DMP-A, de DOBBP, zal in iedere behoeftestelling van nieuw materieel duidelijk moeten 
aangeven wat de beschikbaarheideis is van de installatie en gedurende welke missieduur deze 
beschikbaarheideis gehaald dient te worden. De DOBBP kan van projectleiders ook eisen dat er actieve 
terugkoppeling plaatsvindt van de te behalen availability op basis van gekochte reservedelen . Op dit 
moment komt het voor dat een DMP-A geen beschikbaarheideis bevat of een verwachte jaarlijkse belasting 
van het systeem. Terugkoppeling van gemaakte keuzes ten aanzien van reservedelen of andere ILS
producten vindt momenteel niet plaats . 

De projectleiders of projectofficieren zijn de verantwoordelijken voor de aanschaf van voldoende 
reservedelen . Het is aan hen de ILS afdeling en maintenance engineers om advies te vragen over aan te 
kopen reservedelen. Als de reservedelen aangeschaft zijn , dient de projectofficier richting eindgebruiker van 
het systeem en opdrachtgever, de DOBBP, aan te geven wat de verwachte beschikbaarheid is van de 
installatie bij een gegeven gebruik. lndien budgetten onvoldoende groot zijn om geeiste availability te 
behalen, zal de projectofficier hetzij de opdrachtformulering moeten laten aanpassen , hetzij om meer 
budget voor onderdelen moeten vragen . Een projectofficier zou ook kunnen overwegen de 
verantwoordelijkheid voor de operationele beschikbaarheid middels een onderhoudscontract bij de industrie 
te leggen . 

Maintenance engineers en materiaalplanners van onderhoudsbedrijven zouden op basis van actuele 
voorraadgegevens van reservedelen maandelijkse of drie maandelijks kunnen rapporteren wat de 
theoretische beschikbaarheid van een systeem is. Op basis van gebruik- en ervaringgegevens kunnen zij 
tevens bijdragen aan de validatie van gegevens in de LSAR data. Hierdoor kunnen voorspellingen van 
availability verbeterd worden . 

6.8 Subconclusies op basis vergelijk modellen met de praktijk 

Verontrustend is dat ongeacht de gekozen methodiek van reservedelenmanagement er te weinig 
reservedelen lijken te zijn om alle eenheden voor langere tijd op missie te sturen . De combinatie van een 
lager dan origineel gepland aantal missie-uren in vredestijd, een lager dan verwacht faalgedrag en het 
toepassen van kannibalisatie zorgen ervoor dat defensie met huidige beperkte voorraden in staat is een 
deel van de eenheden operationeel inzetbaar te houden. Het opvoeren van de operationele belasting van 
een flink deel van de eenheden kan echter in de toekomst met huidige voorraden potentieel voor problemen 
zorgen. De vraag hoe de modellen aansluiten bij de praktijk kan het beste beantwoord worden door naar 
een bredere scope te kijken . De modellen kunnen zeker een bijdrage leveren aan het modelleren van de 
praktijk door de invloed van reservedelen op beschikbaarheid inzichtelijk maken . Hiertoe dienen echter wel 
gemaakte keuzes en eisen ten aanzien van inzetbaarheid, het toestaan van bevoorrading tijdens de missie, 
missieduur en budgetten beter vastgelegd te word en. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 lnleiding 

Doelstelling van deze scriptie is inzicht te verkrijgen in de verschillen tussen de diverse modellen in de 
defensieomgeving en deze verschillen tussen de modellen te verklaren. Tevens dient een advies 
uitgebracht te warden voor de keuze van een enkel model. Paragraaf 7.2 bevat de belangrijkste conclusies 
ten aanzien van de verschillen tussen de modellen en de aansluiting van de modellen bij de praktijk. De 
keuze van een enkel model dient in een breder organisatorisch perspectief genomen te warden en zal 
onder de aanbevelingen van paragraaf 7.3 vermeld warden . 

7.2 Conclusies 

De antwoorden op deelvragen zoals gedefinieerd in het onderzoeksplan vormen de conclusies van deze 
scriptie. Voor deelresultaten of een uitgebreidere omschrijving wordt terugverwezen naar de subconclusies 
in de hoofdstukken. 

Wat is de huidige situatie en/of het beleid ten aanzien van reservedelen en modellering bij de Defensie 
Materieel Organisatie (OMO) en wat is reden dat diverse model/en binnen de defensieomgeving warden 
gebruikt? 

Conclusie 1: Op dit moment is er geen specifiek beleid binnen de OMO ten aanzien van reservedelen en 
de modellering. De projectleider is vrij binnen het managementconcept Integrated Logistic Support te kiezen 
voor een methode waarmee hij de benodigde hoeveelheid reservedelen bepaalt. 

Conclusie 2: De voormalige organisatieonderdelen Directie Materieel Koninklijke Marine en het Materieel 
Logistiek Commando hadden ieder een eigen model in gebruik voor het modelleren van reservedelen . In de 
nieuwe organisatie OMO waar deze organisatieonderdelen in op zijn gegaan, is nog niet gekozen voor een 
eenduidige aanpak van reservedelenmodellering . Daarnaast wordt de OMO geconfronteerd met modellen in 
gebruik bij de industrie en TNO. 

Wat is de theoretische basis van reservede/enmanagement in de literatuur? 

Conclusie 3: De theoretische basis van reservedelenmanagement voor technisch complexe installaties met 
lage vraag naar individuele onderdelen die repareerbaar zijn, wordt in de basis gevormd door de Multi
echelon Technique for Recoverable Item Control (METRIC) ontwikkeld door C.C.Sherbrooke. In de loop der 
jaren is deze techniek verder verfijnd en uitgebreid. Een belangrijk kenmerk van METRIC is de 
systeembenadering: het beschouwen van alle onderdelen van een installatie als een geheel, in plaats van 
alleen naar de individuele onderdelen van de installatie te kijken. Daarnaast beschouwt METRIC de 
voorraden reservedelen op verschillende echelons als een te optimaliseren geheel waarbij de interactie 
tussen verschillende echelons wordt meegenomen. 

Zijn de model/en onderling vergelijkbaar of vergelijkbaar te maken middels de definitie van een 
prestatiemaat? 

Conclusie 4: De onderzochte modellen FEL-GLOW, lnventri, OPUS10, QUAST en VMETRIC XL zijn 
onderling niet een op een vergelijkbaar. Het belangrijkste verschil wordt veroorzaakt door de aanname 
herbevoorrading wel of niet toe te staan tijdens de missie die een eenheid uitvoert en het feit dat de 
modellen FEL-GLOW en QUAST niet in staat zijn een multi-echelon situatie als een geheel te beschouwen. 
FEL-GLOW en QUAST berekenen board- en walreservedelen onafhankelijk van elkaar en zijn niet in staat 
meer dan twee echelons te berekenen. lnventri, OPUS10 en VMETRIC XL optimaliseren over alle 
echelons, ongeacht het aantal echelons. 

Conclusie 5: De modellen lnventri, OPUS10 en VMETRIC XL zijn gebaseerd op de theorie van METRIC 
en staan herbevoorrading tijdens de missie toe na een definieerbare logistieke vertragingstijd, 
beschikbaarheid wordt afgeleid uit de te verwachte hoeveelheid naleveringen van onderdelen (expected 
backorders). De modellen lnventri, OPUS10 en VMETRIC XL leiden bij identieke single indenture invoer tot 
nagenoeg dezelfde resultaten . Bij de afweging welk onderdeel aan de voorraad toe te voegen, warden 
schepen en de ondersteunende walorganisatie als een samenhangend geheel gezien . De modellen 
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OPUS10 en VMETRIC XL bieden OMO de mogelijkheid om een RSPL van Thales, opgesteld middels 
lnventri, onafhankelijk door te rekenen . 

Conclusie 6: De modellen FEL-GLOW en QUAST staan geen herbevoorrading toe tijdens de missie, 
beschikbaarheid gedurende de missie wordt door FEL-GLOW afgeleid uit de behaalde servicegraad van 
onderdelen aanwezig in de boordvoorraad . De modellen zijn deels te vergelijken omdat ze dezelfde definitie 
van servicegraad voor boordreservedelen hanteren . Bij de afweging welk onderdeel aan de voorraad toe te 
voegen, warden schepen en de ondersteunende walorganisatie als losstaand benaderd . Het model FEL
GLOW behaalt door toepassing van een "Greedy" heuristiek in alle bestudeerde gevallen een hogere 
servicegraad van de boordvoorraad voor dezelfde kosten dan QUAST. 

Conclusie 7: De modellen zijn onderling niet vergelijkbaar te maken door definitie van een prestatiemaat. 
Een tweetal prestatiematen is gedefinieerd op basis waarvan de modellen vergeleken zijn. De ene 
prestatiemaat vergelijkt de modellen op basis van expected backorders zoals gedefinieerd in de METRIC 
theorie . De andere prestatiemaat vergelijkt de modellen op basis van de servicegraad van de 
boordreservedelen en de op basis van de walreservedelen . De definitie van servicegraad is bij deze 
prestatiemaat identiek aan de definitie zoals gebruikt binnen FEL-GLOW. 

Wat zijn de verschi!len tussen de model/en wanneer de uitkomsten van de model/en bij doorrekening van 
een twee ta/ theoretische en een drietal operationele cases met elkaar vergeleken word en? 

Conclusie 8: Vergelijken van de modellen volgens het tweetal prestatiematen leidt tot een groat verschil 
tussen uitkomsten in de prestatiemaat servicegraad enerzijds en de prestatiemaat expected backorders 
anderzijds. Uitgaan van de prestatiemaat servicegraad leidt ertoe de adviezen van de modellen lnventri, 
OPUS en VMETRIC als te laag warden bestempeld. Uitgaan van de prestatiemaat expected backorders 
leidt ertoe dat de adviezen van de modellen FEL-GLOW en QUAST als te hoog warden bestempeld. 

Conclusie 9: De kosten van de adviezen van de modellen FEL-GLOW en QUAST liggen bij de 
operationele cases een factor 2,8 tot 24,3 zo hoog als de adviezen van lnventri, OPUS of VMETRIC . 

Hoe sluiten de model/en aan bij de praktijk binnen defensie in het algemeen en OMO in het bijzonder? 

Conclusie 10: In twee van de drie operationele cases is het ILS budget van 15% van de aanschafprijs van 
het systeem onvoldoende om voldoende reservedelen aan te schaffen om 90% beschikbaarheid te halen . 

Conclusie 11: De hoeveelheid gekochte reservedelen voor de systemen Variant, SMART-Len APAR zijn 
onvoldoende groat om een beschikbaarheid van 90% te garanderen. Minder missie-uren dan verwacht, 
betrouwbaardere componenten dan de fabrikant Thales opgeeft en het toepassen van kannibalisatie van 
operationele eenheden , leidt ertoe dat individuele eenheden van defensie toch een hogere operationele 
inzetbaarheid kennen dan op basis van beschikbare reservedelen is te verwachten . 

Conclusie 12: De modellen FEL-GLOW en QUAST sluiten het beste aan bij de belevingswereld van de 
materiaalplanner en maintenance engineer van het Marinebedrijf. Een keuze voor FEL-GLOW of QUAST 
leidt echter wel tot aanzienlijk hogere kosten (zie conclusie 9) dan gebruik van de modellen lnventri , OPUS 
ofVMETRIC. 

7.3 Aanbevelingen 

1. Kies voor een benadering van reservedelenmanagement volgens de METRIC-theorie vanwege de 
kostenvoordelen, de aansluiting bij wetenschappelijke literatuur en de beschikbare ondersteunende 
software. 

2. Bundel kennis over Integrated Logistic Support en reservedelenmanagement op binnen een 
afdeling Life Cycle Cost ten behoeve van de aanschaf van initiele voorraad reservedelen , kies voor 
deze afdeling een model dat beleidsmatig defensiebreed ingevoerd dient te warden . 

3. Kies het pakket OPUS10 als standaardpakket binnen defensie vanwege de mogelijk zowel missies 
onafhankelijk van herbevoorrading als continue herbevoorrading tijdens de missie te modelleren, de 
lage licentiekosten , de goede supportorganisatie en het feit dat het model reeds binnen een deel 
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van defensie is ingebed. Stop met verdere ontwikkeling van het model FEL-GLOW en het gebruik 
van QUAST. 

4 . Maak gebruik van kosten - beschikbaarheidscurves om de relatie tussen investeringen in 
reservedelen en te verwachten beschikbaarheid inzichtelijk te maken. Evalueer huidige voorraden 
reservedelen 3-maandelijks bij defensie onderhoudsbedrijven en druk deze uit in verwachte 
beschikbaarheid van installaties. 

5. Leg gemaakte afspraken ten aanzien van gewenste beschikbaarheid, missieduur en budgetten 
beter vast. Koppel modelresultaten terug aan projectleiders en eindgebruikers van het systeem en 
leg gemaakte keuzes bij modellering vast. 
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Bijlage A: Voorbeelden METRIC optimalisatieprocedure 

Voorbeeld Single Echelon 
Middels een simpel voorbeeld in een Spreadsheet programma is voor een simpel systeem eenvoudig 
vast te stellen welke combinatie van onderdelen leidt tot een optimaal aantal backorders versus 
kosten . Dit voorbeeld is afkomstig uit Sherbrooke (11] . 

Onderdeel A B 
Gemiddelde jaarlijkse vraag (m): 10 50 
Gemiddelde reparatletijd (T In jaar): 0,1 0,08 
Gemiddelde pijplijn (m*7) 1 4 
Kosten per onderdeel Cc) in €1000 5,00 1,00 

Voorraad (s) EBO(s) fEBO(s-1\-EBOCs))/c EBO(s) [EBO(s-1)-EBO(s)Vc 
0 1,000 4,000 
1 0,368 0,126 3,018 0,982 
2 0,104 0,053 2, 110 0,908 
3 0,023 0,016 1,348 0,762 
4 0,004 0,004 0,782 0,566 
5 0,001 0,001 0,410 0,372 
6 0,000 0,195 0,215 
7 0,000 0,085 0, 110 
8 0,000 0,034 0,051 
9 0,000 0,012 0,022 
10 0,000 0,004 0,008 

Tabel 44: Verwachte hoeveelheid nalevering per onderdeel bij verschillende voorraden 
reservedelen . 

Door in kolommen [EBO(s -I)-EBO(s)] / c telkens dat reservedeel te kiezen waardoor de totale 

hoeveelheid backorders het meest afneemt, kunnen we de hoeveelheid backorders het meest 
kosteneffectief reduceren . 

Grootste 
[EBO(s-1)- Kies Voorraad Voorraad EBO(s) 

Slap EBO(s)lfc onderdeel A B Kosten svsteem 

0 0 0 5 
1 0,982 B 0 1 € 1.000,00 4,018 
2 0,908 B 0 2 € 2.000,00 3, 110 
3 0,762 B 0 3 € 3.000,00 2,348 
4 0,566 B 0 4 € 4.000,00 1,782 
5 0,372 B 0 5 € 5.000,00 1,410 
6 0,215 B 0 6 € 6.000,00 1, 195 
7 0, 126 A 1 6 € 11.000,00 1,069 

8 0, 110 B 1 7 € 12.000,00 0,959 

9 0,053 A 2 7 € 17.000,00 0,908 

Tabel 45: Margin ale analyse en verwachte naleveringen voor het systeem. 
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Figuur 44: Verwachte backorders tegen geinvesteerde kosten in reservedelen. 

Gebruiken we formules 16 en 17 uit paragraaf 3.5 om de verwachte hoeveelheid naleveringen van 
figuur 44 uit te drukken in beschikbaarheid, dan komen we tot figuur 45. 
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Figuur 45: Beschikbaarheid tegen geinvesteerde kosten in reservedelen. 

Voorbeeld Multi Echelon 

14000 

Dit voorbeeld is afkomstig uit Sherbrooke [11] . Stel er zijn vijf identieke eenheden met de volgende 
parameters voor alle eenheden . 

mi = 23.2 aanvragen I jaar 
Tj = 0.01 jaar 
0 = 0.2 
Oi = 0.01 jaar 
To = 0.02531 jaar 

Met behulp van formule 18 (paragraaf 3.5) is uit te rekenen dat m0 gelijk is aan 92 .8 en m0T0 gelijk is 
aan 2.349. Vervolgens berekenen we op basis van formule 19 µi , de gemiddelde pijplijn bij het schip 
op basis van een walvoorraad van 0. Analoog aan voorbeeld 1, wordt nu per schip berekend wat het 
effect is van het neerleggen van een reservedeel aan board van een schip gegeven de walvoorraad 
van 0. Oeze stap wordt herhaald voor een walvoorraad van 2, 3 .. t/m 8. Dit levert onderstaande tabel 
op. 
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Depot 

R W 

Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 

r=0,2 B r=0,2 B r=0,2 B r=0,2 B r=0,2 B 

R = reparatiecapaciteit 
W = voorraad walreservedelen 
B = voorraad boordreservedelen 

Figuur 46: Reparatie- en distributiestructuur van multi-echelon voorbeeld. 

Base voorraad 

Depot voorraad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 3,5088 3,0045 2,5002 1,9959 1,4916 0,9873 0,8309 0,6745 0,5181 

1 2,6043 2, 1983 1,7923 1,3863 0,9803 0,5743 0,4777 0,3811 

2 1,9240 1,6046 1,2852 0,9658 0,6464 0,3269 0,2694 

3 1,5072 1,2469 0,9867 0,7264 0,4662 0,2060 

4 1,2965 1,0681 0,8397 0,61 13 0,3829 

5 1,2070 0,9925 0,7780 0,5636 

6 1, 17 43 0,9650 0,7557 

7 1, 1639 0,9562 

8 1,1610 

Tabel 46: Totaal aantal te verwachten backorders over 5 eenheden en het moedermagazijn 
bij verdeling van voorraad tussen schip en wal. 

lndien de keus gemaakt moet worden of een onderdeel in het depot of aan boord van het schip gelegd 
dient te worden , wordt wederom gekeken naar de grootste afname van de verwachte backorders per 
reserveonderd eel. 

Tota l Stock Depot Base Totaal # Backorders Backorder afname Convex 

0 0 0 3,5088 ia 

1 1 0 2,6043 0,9045 ia 

2 2 0 1,9240 0,6803 ia 

3 3 0 1,5072 0,4168 ja 

4 3 1 1,2469 0,2603 ia 

5 3 2 0,9867 0,2602 ia 

6 3 3 0,7264 0,2603 ia 

7 3 4 0,4662 0,2602 ia 

8 3 5 0,2060 0,2602 ia 

Tabel 47: Marginale analyse en verwachte naleveringen voor het systeem, inclusief controle 
op convexity. 

Te zien is dat indien 8 reservedelen verdeeld moeten worden tussen het moedermagazijn aan de wal 
en de schepen , er drie reservedelen in het moedermagazijn gelegd dienen te worden en er in totaal 
vijf aan boord van de schepen terecht komen. Van belang is le controleren of de backorder afname 
convex is (gelijkblijvende afvlakkende afname), indien dit niet het geval is, dienen deze uitkomsten 
geschrapt te worden om te voorkomen dat wanneer kosten meegewogen worden met de greedy 
heuristiek de optimalisatie in een te vroeg stadium stopt. 
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METRIC Optimalisatieprocedure 
Op basis van het voorgaande voorbeeld is het mogelijk de optimalisatieprocedure als volgt samen te 
vatten: 

1. Start met een depot voorraad van nul. 
2. Bereken de gemiddelde herbevoorradingsvertraging bij het depot als gevolg van het feit dat 

het depot niet altijd voorraad op de plank heeft, en de gemiddelde reactietijd µi richting ieder 
schip. 

3. Bereken de verwachte naleveringen voor ieder niveau van de voorraad aan board van de 
schepen, herhaal dit voor ieder schip. 

4. Maak gebruik van marginale analyse om het verwachte aantal naleveringen over de schepen 
te combineren en bereken de minimale naleveringen voor iedere hoeveelheid van voorraad op 
een basis . 

5. Als de voorraad bij het depot groat genoeg is, ga naar stap 6, anders neem de depot voorraad 
plus een en ga naar stap 2. 

6. Vind de minimum waarde van iedere diagonaal die dezelfde hoeveelheid items op voorraad 
voorstelt. Non-convex punten dienen te vervallen . 

7. Herhaal stap 1 tot met 6 voor iedere reservedeel. 
8. Maak gebruik van marginale analyse om de oplossingen per onderdeel te combineren, waarbij 

de eerste verschillen gedeeld moeten warden door de kosten van het onderdeel. 
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Bijlage B: lnvoerdata case SIS250: MTBF, MTTR en prijs per LRU 

Figuur 47: Blokschema S/S250 

Component MTBF (in uur) MTTR (in min) Prijs 
LRU 1 150015 60 € 48.990,00 
LRU 2 145687 60 E 41 .520,00 
LRU 3 148654 60 € 4.145,00 
LRU4 114364 60 € 3.415,00 
LRU 5 165317 60 E 13.570,00 
LRU 6 148810 60 € 47.525,00 
LRU 7 89198 60 € 5.000,00 
LRU 8 10454 60 E 14.835,00 
LRU 9 82195 60 € 14.030,00 

LRU10 10182 60 € 15.640,00 
LRU 11 102114 60 € 14.145,00 
LRU12 110005 60 € 200.000,00 
LRU 13 134192 60 € 7.000,00 
LRU 14 73196 60 E 4.533,42 
LRU 15 73196 60 € 11.794,40 
LRU 16 73196 60 € 11 .168,80 
LRU 17 73196 60 E 6.784,00 
LRU 18 106995 60 € 13.554,42 
LRU 19 148940 60 € 9.000,00 
LRU 20 144853 60 € 9.000,00 
LRU 21 148440 60 € 25.665,70 
LRU 22 148440 60 € 2.863,50 
LRU 23 145736 60 E 8.835,00 
LRU 24 85889 60 € 8.875,00 
LRU 25 100000 60 € 8.585,00 
LRU 26 150015 60 E 8.875,00 
LRU 27 145687 60 € 8.585,00 
LRU 28 148654 60 € 9.860,00 
LRU 29 114364 60 €3.261,40 
LRU 30 165317 60 € 11.533,35 
LRU 31 148810 60 € 9.262, 10 
LRU 32 89198 60 E 8.585,00 
LRU 33 10454 60 € 6.290,50 
LRU 34 82195 60 € 10.445,00 
LRU 35 10182 60 E 21 .200,00 
LRU 36 102114 60 € 12.425,00 
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LRU 37 110005 60 € 5.921,35 
LRU 38 134192 60 € 10.150,00 
LRU 39 73196 60 € 8.910,00 
LRU40 73196 60 € 7.000,00 
LRU41 73196 60 € 4.533,42 
LRU42 73196 60 € 4.395,30 
LRU43 73196 60 € 20.000,00 
LRU44 73196 60 € 50.000,00 
LRU45 73196 60 € 3.279,80 
LRU46 73196 60 € 121 .590,00 
LRU47 106995 60 € 98.735,00 
LRU48 148940 60 € 6.479,58 
LRU49 144853 60 € 4.321,63 
LRU 50 148440 60 € 15.125,95 
LRU 51 148440 60 € 5.426,36 
LRU 52 145736 60 € 4.991,34 
LRU 53 85889 60 €4.121,29 
LRU 54 100000 60 € 8.860,77 
LRU 55 97348 60 € 14.528,23 
LRU 56 132528 60 € 6.191 ,60 
LRU 57 144853 60 € 5.534,95 
LRU 58 148440 60 € 5.735,46 
LRU 59 397614 60 € 8.883,67 
LRU 60 87091 60 € 8.630,75 
LRU 61 34127 60 € 5.427,21 
LRU 62 171506 60 € 6.648,33 
LRU 63 19785 60 € 5.526,36 
LRU 64 429000 60 € 15.390,45 
LRU 65 185374 60 € 4.435,55 
LRU 66 370748 60 € 11 .000 ,00 
LRU 67 370748 60 € 2.845,00 
LRU 68 185374 60 € 8.210,00 
LRU 69 370748 60 € 2.370,00 
LRU 70 370748 60 € 3.400,00 
LRU 71 185374 60 € 3.575,00 
LRU 72 370748 60 € 2.735,00 
LRU 73 370748 60 € 6.540,00 
LRU 74 148440 60 € 2.620,00 
LRU 75 114364 60 € 14.000,00 
LRU 76 126582 60 € 6.280,00 
LRU 77 101010 60 € 6.825,00 
LRU 78 106995 60 € 13.215,00 
LRU 79 212923 60 € 12.500 ,00 
LRU 80 148940 60 € 46.490,00 
LRU 81 114364 60 € 192.384,04 
LRU 82 95835 60 € 46.421 ,74 
LRU 83 110005 60 € 64.738 ,58 
LRU 84 212923 60 € 17.525,00 
LRU 85 214961 60 € 8.595,00 
LRU 86 250000 60 € 1.460,50 
LRU 87 78125 60 € 1.335,00 
LRU 88 71378 60 € 1.500,00 
LRU 89 106995 60 € 1.000,00 
LRU 90 114364 60 € 5.120,00 
LRU 91 89286 60 € 346,00 
LRU 92 89286 60 € 1.885,00 
LRU 93 89286 60 € 407,00 
LRU 94 110005 60 € 1.225,00 
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LRU 95 247452 60 € 10.000,00 
LRU 96 216064 60 € 9.890,00 
LRU 97 200000 60 € 1.810,00 
LRU 98 793651 60 € 500,00 
LRU 99 106995 60 € 695,00 

LRU 100 34127 60 € 1.818,15 
LRU 101 108695 60 € 500,00 
LRU 102 209868 60 € 1.346,65 
LRU 103 185374 60 € 1.650,00 
LRU 104 370748 60 € 2.000,00 
LRU 105 370748 60 €6.141 ,00 
LRU 106 185374 60 € 10.000,00 
LRU 107 370748 60 € 10.000 ,00 
LRU 108 370748 60 € 6.849,40 
LRU 109 185374 60 € 9.420,80 
LRU 110 370748 60 € 594,55 
LRU 111 370748 60 € 56,00 
LRU 112 30769 60 € 28,00 
LRU 113 1858736 60 € 68,00 
LRU 114 400000 60 € 498,00 
LRU 115 370748 60 € 8.875,00 
LRU 116 6664 60 € 8.585,00 
LRU 117 69099 60 € 9.860,00 
LRU 118 37588 60 € 3.261 ,40 
LRU 119 5747126 60 € 11 .533 ,35 
LRU 120 40611 60 € 9.262, 10 
LRU 121 17241379 60 € 8.585,00 
LRU 122 50000 60 € 6.290,50 
LRU 123 200000 60 € 10.445,00 
LRU 124 1000000 60 € 21 .200,00 
LRU 125 2000000 60 € 12.425,00 
LRU 126 10000000 60 € 5.921,35 
LRU 127 400000 60 € 10.150,00 
LRU 128 2000000 60 € 8.910,00 
LRU 129 10000000 60 € 7.000,00 
LRU 130 400000 60 € 4.533,42 
LRU 131 2000000 60 € 4.395,30 
LRU 132 400000 60 € 20.000 ,00 
LRU 133 1293661 60 € 50.000,00 
LRU 134 6664 60 € 3.279,80 
LRU 135 74567 60 € 121 .590,00 
LRU 136 150015 60 € 98.735,00 
LRU 137 145687 60 € 6.479,58 
LRU 138 148654 60 € 4.321 ,63 
LRU 139 114364 60 € 15.125,95 
LRU 140 165317 60 € 5.426,36 
LRU 141 148810 60 € 4.991,34 
LRU 142 89198 60 € 4.121 ,29 
LRU 143 10454 60 € 8.860,77 
LRU 144 82195 60 € 14.528 ,23 
LRU 145 10182 60 € 6.191 ,60 
LRU 146 102114 60 € 5.534,95 
LRU 147 110005 60 € 5.735,46 
LRU 148 134192 60 € 8.883,67 
LRU 149 73196 60 € 8.630,75 
LRU 150 73196 60 € 5.427 ,21 
LRU 151 73196 60 € 6.648,33 
LRU 152 73196 60 € 5.526,36 
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LRU 153 106995 60 € 15.390,45 
LRU 154 148940 60 € 4.435,55 
LRU 155 144853 60 € 11 .000,00 
LRU 156 148440 60 € 2.845,00 
LRU 157 148440 60 € 8.210,00 
LRU 158 145736 60 € 2.370,00 
LRU 159 85889 60 € 3.400,00 
LRU 160 100000 60 € 3.575,00 
LRU 161 150015 60 € 2.735,00 
LRU 162 145687 60 € 6.540,00 
LRU 163 148654 60 € 2.620,00 
LRU 164 114364 60 € 14.000,00 
LRU 165 165317 60 € 6.280,00 
LRU 166 148810 60 € 6.825,00 
LRU 167 89198 60 € 13.215,00 
LRU 168 10454 60 € 12.500,00 
LRU 169 82195 60 € 46.490,00 
LRU 170 10182 60 € 192.384,04 
LRU 171 102114 60 € 46.421 ,74 
LRU 172 110005 60 E 64.738,58 
LRU 173 134192 60 € 17.525,00 
LRU 174 73196 60 € 8.595,00 
LRU 175 73196 60 € 1.460,50 
LRU 176 73196 60 € 1.335,00 
LRU 177 73196 60 € 1.500,00 
LRU 178 73196 60 E 1.000,00 
LRU 179 73196 60 € 5.120,00 
LRU 180 73196 60 € 346,00 
LRU 181 73196 60 € 1.885,00 
LRU 182 106995 60 € 407,00 
LRU 183 148940 60 € 1.225,00 
LRU 184 144853 60 € 10.000 ,00 
LRU 185 148440 60 € 9.890,00 
LRU 186 148440 60 € 1.810,00 
LRU 187 145736 60 € 500,00 
LRU 188 85889 60 € 695,00 
LRU 189 100000 60 € 1.818,15 
LRU 190 97348 60 € 500,00 
LRU 191 132528 60 € 1.346,65 
LRU 192 144853 60 € 1.650,00 
LRU 193 148440 60 € 2.000,00 
LRU 194 397614 60 € 6.141 ,00 
LRU 195 87091 60 € 10.000 ,00 
LRU 196 34127 60 € 10.000 ,00 
LRU 197 171506 60 € 6.849,40 
LRU 198 19785 60 € 9.420,80 
LRU 199 429000 60 € 594,55 
LRU 200 185374 60 € 56,00 
LRU 201 370748 60 € 28,00 
LRU 202 370748 60 € 68,00 
LRU 203 185374 60 € 498,00 
LRU 204 370748 60 € 8.875,00 
LRU 205 370748 60 € 8.585,00 
LRU 206 185374 60 € 9.860,00 
LRU 207 370748 60 € 3.261,40 
LRU 208 370748 60 E 11 .533,35 
LRU 209 148440 60 € 9.262,10 
LRU 210 114364 60 € 8.585,00 
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LRU 211 126582 60 € 6.290,50 
LRU 212 101010 60 € 10.445,00 
LRU 213 106995 60 € 21 .200,00 
LRU 214 212923 60 € 12.425,00 
LRU 215 148940 60 € 5.921 ,35 
LRU 216 114364 60 € 10.150,00 
LRU 217 95835 60 € 8.910,00 
LRU 218 110005 60 € 7.000,00 
LRU 219 212923 60 € 4.533,42 
LRU 220 214961 60 € 4.395,30 
LRU 221 250000 60 € 20.000,00 
LRU 222 78125 60 € 50.000,00 
LRU 223 71378 60 € 3.279,80 
LRU 224 106995 60 € 121.590,00 
LRU 225 114364 60 € 98.735,00 
LRU 226 89286 60 € 6.479,58 
LRU 227 89286 60 € 4.321,63 
LRU 228 89286 60 € 15.125,95 
LRU 229 110005 60 € 5.426,36 
LRU 230 247452 60 € 4.991,34 
LRU 231 216064 60 € 4.121 ,29 
LRU 232 200000 60 € 8.860,77 
LRU 233 793651 60 € 14.528,23 
LRU 234 106995 60 € 6.191 ,60 
LRU 235 34127 60 € 5.534,95 
LRU 236 108695 60 € 5.735,46 
LRU 237 209868 60 € 8.883,67 
LRU 238 185374 60 € 8.630,75 
LRU 239 370748 60 € 5.427,21 
LRU 240 370748 60 € 6.648,33 
LRU 241 185374 60 € 5.526,36 
LRU 242 370748 60 € 15.390,45 
LRU 243 370748 60 € 4.435,55 
LRU 244 185374 60 € 11 .000 ,00 
LRU 245 370748 60 € 2.845,00 
LRU 246 370748 60 € 8.210,00 
LRU 247 30769 60 € 2.370,00 
LRU 248 1858736 60 € 3.400,00 
LRU 249 400000 60 € 3.575,00 
LRU 250 370748 60 € 2.735,00 

Tabel 48: MTBF, MTTR en prijs per component van S/S250 
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Bijlage C: Missie autonomie OPUS10 vergeleken met FEL-GLOW 

Met OPUS10 is het ook mogelijk om eenheden onafhankelijk op missie te sturen. Wanneer de 
operationele cases uit hoofdstuk 5 als autonome missies berekend warden binnen OPUS10, dan 
blijken de verschillen met de uitkomsten van FEL-GLOW voor de boordreserve niet zo groat te zijn : 

• Het verschil voor de Variant case bedraagt 4,45% wanneer naar kosten wordt gekeken bij 
2,80 procent verschil op de prestatiemaat servicegraad (zie tabel 47) ; 

• Het verschil voor de SMART-L case (hier gemodelleerd zonder redundantie) bedraagt 
10,93% wanneer naar kosten wordt gekeken bij 7,32% verschil op de prestatiemaat 
servicegraad (zie tabel 48 ); 

• Het verschil voor de APAR case bedraagt 13, 12% wanneer naar kosten wordt gekeken bij 
13,55 procent verschil op de prestatiemaat servicegraad (zie tabel 49) . 

Daar deze verschillen niet nader bestudeerd zijn , kunnen hieraan in deze scriptie geen nadere 
conclusies verbonden warden . Het verschil is echter klein genoeg (<15%) om nader onderzoek te 
rechtvaardigen . 

OPUS10 FEL-GLOW Verschil (in %) 

Kosten boordreserve E 1.500.010 E 1.569.852 4,45% 
Aantal LRUs 

108 114 5,26% boordreserve 
Waarde SG 

prestatiemaat 86,51% 89,31% 2,80% 
serviceqraad. 
WaardeAO 88,00% 90,23% 2,23% 

.. 
F1guur 48: Vergel11k OPUS10 en FEL-GLOW voor autonome missie voor Variant 

OPUS10 .fEL-GLOW Verschil (in %) 

Kosten boordreserve € 954.751 € 1.071 .854 10,93% 
Aantal LRUs 

114 123 7,32% boordreserve 
Waarde SG 

prestatiemaat 84,22% 89,05% 4,83% 
servicegraad. 
WaardeAO 86,31% 90,07% 3,76% 

Figuur 49: Vergelijk OPUS10 en FEL-GLOW voor autonome missie voor SMART-L 

OPUS10 FEL-GLOW Verschil (in %) 

Kosten boordreserve E 16.583 .715 E 19.087.315 13, 12% 
Aantal LRUs 

253 264 4,17% boordreserve 
Waarde SG 

prestatiemaat 75,89% 89,44% 13,55% 
serviceqraad. 
Waarde AO 80,34% 90,16% 9,82% 

Figuur 50: Vergelijk OPUS10 en FEL-GLOW voor autonome missie voor APAR 
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