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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Production Planning for
Flexible Manufacturing Systems

Alwin G. Oerlemans



De 'A>?/3 Too/ Atee<aW Securer' strategie van Tang en
Denarclo geeft niet noodzakelijk een optimale oplossing
indien gereedschappen meerdere posities in een magazijn
innemen (zie C.S. Tang en E.V. Denardo (1988), 'Models arising from
a flexible manufacturing machine, part I: minimization of the number of
tool switches', 0/w<rf/w?.v /fr.wwc/; 36 (5), blz. 769).

2. De moeilijkheid van FMS produktieplanningsproblemen
wordt sterk beinvloed door de specifieke technische rand-
voorwaarden van het systeem (zie hoofdstukken 2, 3 en 6).

3. De optimale oplossing voor het job grouping probleem kan
empirisch goed worden benaderd met behulp van vuistregels
(zie hoofdstuk 3).

4. De toegenomen aandacht voor technieken, die niet een opti-
male, maar een goede oplossing nastreven voor een moeilijk
probleem, levert een belangrijke bijdrage aan het
overbruggen van de afstand tussen theorie en praktijk in de
besliskimde.

5. Zowel critici als onderzoekers vergeten vaak dat een model
een abstractie van de werkelijkheid is.

6. De kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs kan worden
verhoogd door een betere selectie voor aanvang van de
propaedeuse.

7. Landsgrenzen hebben een beperkte geldigheidsduur.

8. Gezien de te verwachten veranderingen in de ziektekosten-
verzekering lijkt de opmars van de 'terugtredende' overheid
niet meer te stuiten.

9. De traditie bij beleidsmakers om bij wijziging van beleid alle
benadeelden te compenseren maakt de wijziging zinloos.



10. Het corrigeren van agressief rijgedrag begint bij het aan-
passen van de eigen rijstijl.

11. De beperktheid van de menselijke intuitie blijkt uit de
readies op het volgende probleem: Veronfifeme/ a"a/ w

nan m? a///>-/?rogra/??/«a en M nee/7 fife &e«ze «/r
l / ae no0/a/?/7/.r, een

fe fl»/o .vm<7/, o/?e/?r c m van fife flnrfere dtewrert,
n r 3, u'oor ///>« ac/?^/- tfoo/. Dan vraag/ /?(/ «.- "W/7/ M «W
Are/rze »v//>/ge/7. en voor o"e///- n/-. 2 ^aan 5/aan?". /^ n^r
voo/Wc/Zg voor M o//7 va/? <yewr /e ve/-vv/we/en?
(Antwoord: IntuVtief koinen veel niensen tot de conclusie, dat de auto met
gelijke kans achtcr deur nr. 1 of 2 staat, terwijl de auto met kans 2/3
achier deur nr. 2 staat. Het is dus voordelig om van deur te wisselen; zie
CW/A/S 7w/<yy, Juni 1991, biz. 9)




