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Samenvatting

Het onderzoeksgebied van gedistribueerde logistiek beschouwt het efficiënt en effectief

plannen en regulieren van transportoperaties om goederen en mensen tussen oorsprong

en bestemming te vervoeren. De overkoepelende contributie van dit proefschrift is de

ontwikkeling van nieuwe theoretische methodologie, bestaande uit exacte en heuristische

methodes, zodat het oplossen van nieuwe optimaliseringsproblemen in gedistribueerde

logistiek mogelijk wordt. We passen onze nieuwe methodes toe in twee specifieke

subvelden van gedistribueerde logistiek: E-commerce logistiek en onderhoudslogistiek

van windmolenparken op zee. Wij focussen, in het bijzonder, op praktisch gëınspireerde

routering en netwerk ontwerp problemen waarvoor geen oplossingen beschikbaar zijn,

en identificeren de meest relevante inzichten voor toekomstige ondersteuning bij het

nemen van beslissingen.

In het eerste deel van dit proefschrift bestuderen we het korte-termijn onder-

houdsplanningsprobleem voor windmolenparken op zee. In dit probleem worden

onderhoudstaken gepland, moeten monteurs aan de taken worden toegewezen, en moe-

ten de juiste boten en onderdelen beschikbaar zijn. Eerst bekijken we de eigenschappen

van de onderliggende wiskundige formulering, wat leidt tot een exact branch-and-

price-and-cut algoritme. De computationele prestatie komt voornamelijk door nieuwe

ongelijkheden voor de wiskundige formulering, een gespecialiseerde methode voor het

genereren van nieuwe routes, en de interactie tussen beide. Vervolgens verbreden we

onze blik naar meerdere windmolenparken, en bestuderen de impact van het delen

van monteurs op de efficiency van de dagelijkse onderhoudsplanning. Om dit te doen,

ontwikkelen we een adaptive large neighborhood search heuristiek, en we tonen aan

dat door het slim coördineren van monteurs het aantal dagelijkse bezoeken van boten

aan het windmolenpark daalt terwijl de gemiddelde tijd totdat een turbine wordt

gerepareerd daalt. We tonen tevens aan dat onze heuristiek oplossingen van hoge

kwaliteit vindt in korte rekentijden.

Vervolgens bekijken we een tactisch planningsprobleem. In dit tactische plannings-

probleem bestuderen we hoe we optimaal een verzameling boten kunnen toewijzen aan
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meerdere windmolenparken, terwijl we de onzekerheid van de dagelijkse onderhoudsta-

ken en weersomstandigheden hierin meenemen. We modelleren dit probleem als een

two-stadia stochastisch optimaliseringsprobleem en we lossen het op met behulp van

Sample Average Approximation. We tonen aan dat het cruciaal is om de stochastiek

van de dagelijkse operaties, de servicevereisten van de windmolenpark eigenaar, en de

impact van aannames op het operationeel niveau op de computationele prestatie, mee

te nemen. Als dat niet op de juiste manier wordt gedaan, kan dit leiden tot suboptimale

beslissingen of overgecompliceerde optimaliseringsmodellen. Deze inzichten verhogen

het algemene begrip van de bijzonderheden van optimalisatie in de wind op zee sector,

and vormen een begin voor de ontwikkeling van tactische beslissings-ondersteunende

tools gebaseerd op wiskundige optimalisatie.

In het tweede deel van het proefschrift, beginnen we met het analyseren van

orderverwerking operaties in distributiecentra met de aanwezigheid van geretourneerde

producten. Ondanks de enorme uitdaging om retouren te verwerken in de praktijk, is

er nog weinig bekend in de literatuur over hoe men retouren kan inbedden in reguliere

orderverwerkingsoperaties. Daarom bestuderen we deze incorporatie, te beginnen met

de focus op louter orderpicking, het probleem waarbij de kortste route om producten

te verzamelen en retouren terug te leggen wordt gezocht. Hiervoor ontwikkelen we een

genetisch algoritme die oplossingen van hoge kwaliteit vindt in korte rekentijden. We

tonen aan dat kosten van het orderpicken substantieel dalen bij de incorporatie van

retouren in het reguliere orderpicking proces. Bovendien bestuderen we de vertraging

die wordt veroorzaakt door orderpickers die dicht bij elkaar door het distributiecentrum

bewegen. We tonen aan dat dat soort vertragingen makkelijk te voorkomen zijn door

het selecteren van andere routes die slechts marginaal langer zijn.

Vervolgens bekijken we een grootschalig, gëıntegreerd, orderpicker routering, bat-

ching, en roosteringsprobleem. We ontwikkelen een toegespitste parallel werkende

adaptive large neighborhoud search heuristiek, en we tonen daarmee aan dat het

inderdaad efficiënt is om retouren in het reguliere proces te incorporeren. Bovendien

tonen we aan dat het interessant kan zijn om producten die behoren bij dezelfde

klantorder op te splitsen in het orderverwerkingsproces. Dit vergroot de flexibiliteit

van de dagelijkse operaties significant.

Tot slot zoomen we uit van orderverwerkingsoperaties binnen distributiecentra

naar het bestuderen van de toegevoegde waarde van het nemen van dynamische beslis-

singen binnen een netwerk van stadsdistributiecentra, door het gebruik van technieken

uit robuust integer programming. We introduceren het concept van tijd-invariante

voertuigpaden, waarin paden a-priori worden gecreëerd maar waarin vertrek en aan-

komsttijden op een dagelijkse basis worden bepaald. We tonen aan dat, voornamelijk
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in stadslogistiek operaties die plaatsvinden met hoog tempo, de flexibiliteit van tijd-

invariante voertuigpaden waardevol is en beter presteert dan beslissingen compleet

statisch te nemen.

Samenvattende beschrijft dit proefschrift theoretische contributies op de litera-

tuur door het ontwikkelen van nieuwe methodologie die ervoor zorgt dat praktisch

gëınspireerde optimaliseringsproblemen opgelost kunnen worden. Dit hebben we ge-

daan voor zes verschillende optimaliseringsproblemen, die we hebben gëıntroduceerd,

gemotiveerd, gemodelleerd, en voor elk probleem hebben we geschikte oplossingsme-

thodes ontwikkeld.
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