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Afhandeling grote opdracht

Wie heeft er nog geen afspraak gemaakt/gehad?
Bonusregeling is verlengd tot en met 5 februari, 23.59:
oplossing uploaden via site Ivo Gabe.
Aanpassingen inleveren via submit; deadline is 5 februari,
23.59.
Inleveren: code, oplossing, incrementeel verslag (alleen
aanpassingen; houd het kort).



Problemen bij Grolsch

14 beschikbare productielijnen
n verschillende producten
volgorde-afhankelijke omsteltijden
levering uit voorraad (geen nalevering)

Doel: minimaliseer de voorraadkosten



Complicaties

De vraag is niet exact bekend
De omsteltijden zijn stochastisch
Verstoringen in het productieproces



Tijdelijke versimpelingen

Aannamen
De vraag is bekend voor de eerste T dagen
Onzekerheid in het productieproces kan worden genegeerd
Er is slechts één productielijn

Aanpak
Los het versimpelde probleem op
Gebruik de verworven kennis voor het echte probleem.



Decompostie aanpak

Twee deelproblemen:
1 Selectie probleem: Welke producten moeten worden gemaakt

op dag t (t = 1, . . . , T )?
2 Lot-sizing probleem: Hoeveel moeten we van product i

(i = 1, . . . , n) maken per run?

Aanpak
Los probleem 1 op.
Gegeven de oplossing voor probleem 1, los probleem 2 op.
Gegeven de oplossing voor probleem 2, pas de oplossing van
probleem 1 aan.
Gegeven de nieuwe oplossing voor probleem 1, los probleem 2
op, enz.



Inhoud selectie probleem
Nodig om het lot-sizing probleem op te lossen

Je wilt te weten komen welke producten je moet produceren
op dag t (t = 1, . . . , T )

je wilt te weten komen hoeveel tijd je netto hebt om dit te
doen.

Hiervoor moeten we weten:
De producten die moeten worden gemaakt op dag t;
Het eerste en laatste product dat op dag t moet worden
gemaakt;
De volgorde waarin de andere producten worden gemaakt op
dag t;
Wanneer je de omstelling uitvoert tussen de dagen t and t + 1
(tussendaagse omstelling).

Neem aan dat je dit weet: bereken de netto beschikbare tijd op
dag t.



Lot-sizing probleem

Gegevens:
D(i , t) = vraag naar product i op dag t;
PPM(i) = productie per minuut van product i ;
CAP = capaciteit van het magazijn;
IC(i) = voorraadkosten per eenheid van product i per
tijdseenheid;
NPT (t) = netto beschikbare productie tijd op dag t.
INV (i , 0) = beginvoorraad product i .

Hoe moeten we het lot-sizing probleem oplossen??



LP-formulering (1)

Beslissingsvariabelen: ????



LP-formulering (2)

Beslissingsvariabelen:
AP(i , t) = hoeveelheid die je maakt van product i op dag t;
INV (i , t) = voorraad van product i op het eind van periode t.

Aanname: producten worden afgeleverd op het eind van de dag;
hiervoor kun je zowel de voorraad aan het begin van de dag als de
productie op de dag zelf gebruiken.



LP-formulering (3)

Doelstellingsfunctie ????
Beperkingen ????



LP formulation (4)

min
T∑

t=1

n∑
i=1

IC(i)INV (i , t) o.d.v.

INV (i , t) = INV (i , t − 1) + AP(i , t)− D(i , t) ∀i , t

n∑
i=1

AP(i , t)
PPM(i) ≤ NPT (t) ∀t

n∑
i=1

INV (i , t) ≤ CAP ∀t

INV (i , t), AP(i , t) ≥ 0 ∀i , t

Kies AP(i , t) = 0 voor alle producten die niet worden
geproduceerd op dag t volgens de oplossing van probleem 1!!!



LP-formulering met boete termen

Als het LP geen toegelaten oplossing heeft, dan levert dit GEEN
informatie op. Voeg extra beslissingsvariabelen toe:

OV (t) = hoeveelheid overwerk op dag t
EL(i , t) = hoeveelheid externe leveringen op dag t voor
product i

Boete termen
POV = kosten per eenheid overwerk
PEL = kosten per eenheid voor iedere eenheid elders
ingekocht product.

Indien nodig kun je deze kosten afhankelijk maken van de dag en
het product.



Uitgebreid model

min
∑
t,i

IC(i)INV (i , t) + POV
T∑

t=1
OV (t) + PEL

∑
t,i

EL(i , t)

onder de voorwaarden

INV (i , t) = INV (i , t − 1) + AP(i , t)− D(i , t) + EL(i , t) ∀i , t

n∑
i=1

AP(i , t)
PPM(i) ≤ NPT (t) + OV (t) ∀t

n∑
i=1

INV (i , t) ≤ CAP ∀t

INV (i , t), AP(i , t), OV (t), EL(i , t) ≥ 0 ∀i , t



Aanpassen van de oplossing van het selectie probleem

Gebruik local search, bijv. Simulated Annealing.

Mogelijke buurruimten ??



Local search voor het selectie probleem

Gebruik local search, bijv. Simulated Annealing. Mogelijke
buurruimten:

Voeg een product toe aan de lijst van producten die worden
geproduceerd op dag t.
Verwijder een product uit de lijst van producten die worden
geproduceerd op dag t.
Kies een ander product om als eerste/laatste te produceren op
dag t.
Verschuif de tussendaagse omstelling tussen dagen t en t + 1
naar de andere dag.

N.B.: Gebruik gevoeligheidsanalyse binnen het LP om de local
search te sturen.



En nu zonder de tijdelijke versimpelingen

14 in plaats van 1 productielijn: Meer van hetzelfde (wijst
zichzelf);

Stochastiek van de omsteltijden: Dit middelt wel uit (komt
wel goed).
Verstoringen binnen het productie proces: Houd eventueel
enige productiecapaciteit in reserve.

Vraag onbekend: ????



Hoe om te gaan met onzekerheden in het vraagproces (1)

Vuistregels: ????



Hoe om te gaan met onzekerheden in het vraagproces (2)

Vuistregels:
Gebruik vraag voorspellingen

Zorg ervoor dat je vroegtijdig informatie krijgt van je klanten
(of nog beter, houd hun voorraad bij)

Veiligheidsvoorraden

Gebruik een rollend plan (de vraag in de nabije toekomst is
redelijk in te schatten).


