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Inleiding

Simulatie is een methode om modellen op te lossen via experimenteren
d.w.z. wij gaan "spelen" met het model en dan bekijken wij hoe het model
zich gedraagt. Die benadering (experimenteel, inductief, empirisch) staat
tegenover de analytische (deductief, logisch). In de tweede benadering
lossen wij een model op via wiskundige analyse, bijvoorbeeld om het maxi-
mum van een funktie te berekenen differentiëren wij en stellen de afgelei-
de gelijk aan nul waaruit dan de oplossing volgt. Wij zullen op het einde
van deze les een definitie geven ven simulatie en het verwante begrip
Monte Carlo, maar eerst geven wij een aantal voorbeelden, in opklimmende
volgorde van moeilijkheid. Deze voorbeelden demonstreren de veelzijdige
toepasbaarheid van de simulatie-methode.

Simulatie van de binomiale verdeling

In les 508 X8, vergelijking (14), werd de binomiale verdeelde stochast k
als volgt gedefiniëerd: k is het aantal keren succes bij n keer uitvoeren
van hetzelfde experiment, waarbij p de kans is op succes per keer, en de n
gebeurtenissen onafhankelijk van elkaar zijn. Via analyse is in die les de
kansverdeling van k afgeleid (zie verg. 19). Wij kunnen die kansverdeling
echter ook experimenteel schatten, en wel als volgt. Wij beginnen met de
twee parameters p en n een waarde te geven, bijv. p- 0.8 en n- 5(zie
ook oefenopgave 2 in die les). Wij nemen even aan dat wij een dobbelsteen
hebben met 10 vlakken genummerd van 1 tot en met 10, elke kant met gelijke
kans van voorkomen (zulke dobbelstenen bestaan echt, maar in de volgende
paragraaf zullen wij zien dat wij hier de "pseudorandom number generator"
van de computer gebruiken). Dan kunnen wij een experiment uitvoeren zoals
beschreven in figuur 1. Wij bespreken achtereenvolgens de blokken in dit
blokdiagram (stroomschema).
Blok 1 en 2 betreffen de initialisatie van de simulatie; die initialisatie
wordt pas duidelijk als wij de volgende blokken bekeken hebben. Uit blok 3
en 4 blijkt dat inderdaad geldt: P(succes) - P(g s 8) - 8~10 - 0,8 - p.
Blok ~ gaan wij pas in, nadat wij n- 5 keer het experiment (- gooien met
een dobbelsteen) hebben uitgevoerd: k heeft dan één van de waarden
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Figuur 1. Simulatie van binomiale verdelíng,

: Inítialiseer simulatíe:
M-O, NO-...-Nk-...-N5-0

: Initialiseer steekproef:

K-O, W-0

3: Gooí dobbelsteen:

aantal worpen: w-wt1

Aantal ogen is g (g-1,...,10)

a 4: Succes? neeJ
g:8

: Aantal successen

k-k.1

nee 6: Einde steekproef?
w ~ S

: Nk-Nkt1

: Simulatie klaar?
M-M.1

M ~ 1000
nee

: P(k-k) - Nk~1000
(k-0, 1, ..., 5)
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0,1,...,5. Voor die wasrde van k verhogen wij de "teller" Nk met 1. Wij
voeren de simulatie bijvoorbeeld 1000 keer uit. Nu is ook duidelijk wasrom
wij in blok 1 en 2 hebben moeten initialiseren.

Computersimulatie van stochasten

In het voorbeeld gingen wij uit van een dobbelsteen met 10 vlakken. In de
praktijk gebruiken wij echter computers om te simuleren, want computers
zijn erg goed in het vaak herhalen van eenvoudige opdrachten. En uit fi-
guur 1 blijkt dat eenvoudige bewerkingen (optellen, vergelijken van twee
getallen) heel vaak worden herhaald. De computer gebruikt echter geen
dobbelstenen, maar een (pseudo)random number Renerator, d.w.z., een sub-
routine (een computerprogramma) die getallen (zeg r) oplevert tussen nul
en één (0 ~ r t 1); elke waerde tussen nul en één heeft evenveel kans van
voorkomen (zie ook figuur 2):

r r
P(r s r) - F(r) - J f(x) dx - f ldx - r

0 0
(2)

Bovendien geldt dat de trekkingen uit die verdeling F(r) onafhankelijk
zijn:

P(ri s r ~ r0....,ri-1) - P(r s r) (i-1.2.3.4,...) (3)

Onafhankelijkheid wil zeggen dat kennis over de vorige trekkingen geen
enkele informatie geeft over de volgende trekking. De stochast r gedefini-
eerd door (2) en (3) kan op de computer worden gerealiseerd door de multí-
plicatieve congruentiele formule:

n. - a n. t c (mod m)i i-1 (4a)

(4b)

waar x(mod m) het getal voorstelt dat overblijft, indien x gedeeld wordt
door m[bijv. 11 (mod 3) - 2 en 7297 mod (103) - 297]; e, c, en m zijn
konstanten, en n0 is een startwaarde. In de praktijk is c vaak nul, en m
een twee-macht (m - 2p waerbij p wordt bepaald door het aantal bits van de



Figuur 2. Kansverdeling van random variabele r.

f(r) ~ F(r)
1

0
r

~
1

.
1
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computer). Een goede keuze van a vraagt een uitgebreide wiskundige analy-
se, waarop wij niet ingasn. Het startgetal n~ mag willekeurig gekozen
worden (vaak gebruikt de computer de stand van zijn interne klok om een
startgetal te bepalen). Het merkwaardige is dat de puur deterministische
vergelijkingen (4a) en (4b) uitkomsten leveren die het onmogelijk maken te
voorspellen wat de volgende uitkomst zal zijn (tenzij wij de vorm en de
parameters van die vergelijkingen kennen); bijvoorbeeld als rl - 0,9489,
r2 - 0,3499, r3 - 0,8409, wat is dan r4? (Voor het antwoord zie Parate-
kennisvraag 4.) Bovendien blijken de uitkomsten een uniforme verdeling op
het interval (0,1) te vormen, zoals (2) vereiste. Deterministische
formules zoals (4s) en (4b) die bedoeld zijn om random getallen r op te
leveren, heten sp eudorandam number generatoren.

Er zijn ook alternatieven voor (4a) en (4b) (zie Oefenvrasg 1), maer
meestal beschouwen wij de betreffende subroutine als een "black box" en
nemen aan dat de getallen die zij oplevert een adequate benadering zijn
van de echte "random numbers" r van (2) en (3). In het vervolg verwaarlo-
zen wij het verschil tussen echte en pseudorandom getallen, en geven die
getallen aan met r.

Als wij eenmaal de beschikking hebben over r, dan kunnen wij elke andere
stochast simuleren. Bijvoorbeeld, wij kunnen loten uit de standaerd norma-
le verdeling z m N(0,1). Immers de Centrale Limiet Stelling impliceert
dat de volgende som van onafhankelijke stochasten r(bij benadering) stan-
daard normaal verdeeld is (mits n groot genoeg is):

n
F ri - 0.5 n
i-1z -
~

(5)

Er bestaan ook andere technieken om z m N(0,1) te simuleren. Als z m
N(0,1) dan geldt dat x- ux } ax z de verdeling N(ux, 6x) volgt.

Een veel gebruikte techniek is de inverse transformatie. Indien de sto-
chast x een cumulative verdeling F(x) heeft, dan loten wij een random
getal r en lossen r- F(x) op naar x, dat wil zeggen, wij berekenen x-
F-1(r); bijvoorbeeld indien x exponentieel verdeeld is, dan geldt F(x) -
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1- exp (-~x) zodat inverse transformatie resulteert in r- 1- exp (-ax) of
x--~,Ln (1-r). Zie ook oefenopgave 2.

Voor veel verdelingen zijn subroutines op de computer beschikbaar, die wij
als een "black box" kunnen gebruiken; wij hoeven alleen de parameters van
de verdeling op te geven, d.w.z., ux en Cx indien x m N(ux, dX), en n en p
indien k binomiaal verdeeld is. Indien geen subroutine beschikbear is,
kunnen wij zelf een programma schrijven; zie Boersma en Hoenderkamp
(1981), Kleijnen en Van Groenendaal (1987), Naylor et al. (1966).

Onderzoek naar de robuustheid van de t toets

De volgende simulatie is niet alleen historisch interessant, masr ook nog
steeds aktueel. In het begin van deze eeuw onderzocht Gosset via simulatie
het gedrag van de stochast wasrover hij later onder het pseudoniem Student
publiceerde:

tn-1 - sx,f

waar

n
x - E xi~n

i-1

en

n
E (X. - X)Z Z

2 i-1 1 E(Xi) n(X)2
sx - n-1 - n-1 - n-1 -

(6)

(7)

(8)

Wij weten inmiddels dat de stochast tn-1 een verdeling heeft die analy-
tisch opgelost is en waarvan de percentielen tn-1 getabelleerd zijn, mits
de xi normaal verdeeld, xi m N(k, ~2), en onafhankelijk zijn. Wat is ech-
ter het gedrag van tn-1 indien de xi niet-normaal verdeeld zijn? Voor
grote steekproeven n is bekend dat non-normaliteit te verwasrlozen is;
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Figuur 3. Simulatie van de robuustheid van t.

1: Lees n, t~,i , MMAX

: Initialiseer simulatie:
M-Te11er-0

3:Initialiseer steekproef:
Som1- Som2- Aantal-0

4: Laat xioo U(0,1)
Som1- Soml t xi
Som2- Som2 t xi . x
Aan[a1- Aantal . 1

nee
: Einde steekproef?

Aantal ~ n

6: Gem- Soml~n
Var- Som2~(n-1)t

(Gem .Cem)xn~(n-1)
T-(Cem-0.5)~SQRT(Var~n)

T in staart?'a
ABS(T) i ta,l?

Teller- Te11er t 1

: Simulatie klaar?
M- M.1

M i MMAX

nee

nee

Druk af: Teller
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voor kleine steekproeven is het gedrag nog onbekend. Dasrom simuleren wij
het gedrag voor xi uniform verdeeld op het interval (0,1): xi m U(0,1);
zie figuur 3. Wij berekenen sX via de laatste gelijkheid in (8) omdat die
formule handiger is voor de computer (probeer zelf de eerste gelijkheid te
programmeren?). Het spaart ook computertijd, indien wij het kwadraat x2
uitschrijven als x ~ x. Het is essentieel om in te zien dat het gemiddelde
u dat wij gewoonlijk willen schatten, in een simulatie bekend is? Dus,
indien xi m U(0,1) dan geldt E(x) - p-0.5. Alle computers hebben een sub-
routine SQRT (x) - Jx en ABS (x)-- ~x~. De variabele Teller is een schat-
ter van de kans dat tn-1 groter is dan het getabelleerde getal tn-1'

P( Itn-1~ ~ ta,2) - a (9)

Teller is dus een binomiale variabele met parameter M en, indien (9) ook
geldt voor xi m U(0,1), dan is de kans op "succes" gelijk asn a.
De simulatie van figuur 3 kunnen wij herhalen voor diverse waarden van de
steekproefgrootte n, teneinde na te gaan hoe snel het effekt van nonnorma-
liteit verdwijnt. Wij kunnen de simulatie ook herhalen voor asymmetrische
verdelingen zoals de lognormale en de exponentiële verdeling. De t toets
blijkt zeer gevoelig te zijn voor asymmetrie; zie Kleijnen (1987).

Via simulatie kunnen wij nagaan hoe gevoelig allerlei statische procedures
zijn voor hun veronderstellingen. Zie de Opgaven.

Deterministische, dynamische modellen

Beschouw het volgende financiële bedrijfseconomisch model:

VoorraadT - Voorraad,~-1 t Produktiet - Verkopent

Verkopent - a t b. Verkopent-1 f c. Prijst

(10)

waar t slaat op de periode tussen de tijdstippen t-1 en T; (10) is een
definitie-vergelijking (geldt dus altijd); (11) is een reaktie- of ge-
dragsvergelijking; de parameters a, b en c zijn bekend verondersteld (die
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parameters zijn wellicht geschat via regressieanalyse; zie les .) Een
verkoopmanager kan dit model als volgt gebruiken, om de gevolgen van een
bepaalde prijspolitiek te evalueren. Aannemend dat Produktiet gegeven is
(produktie valt immers onder een andere manager), kan de verkoopmanager
een bepsalde prijs stellen voor de eerstvolgende periode, t-1. De verkopen
in de afgelopen periode zijn bekend (Verkopen0), zodat (11) de Verkopen in
t-1 oplevert. Dan levert (10) de voorraad aan het einde van periode 1 op
(T-1). Nu kan een heel ti d ad voorspeld worden. De zojuist uitgerekende
Verkopenl worden gesubstitueerd in het rechterlid van (11) en leiden tesa-
men met de nieuw vastgestelde Prijs2 tot Verkopen2, enzovoort.

Een macro-economisch voorbeeld is als volgt:

Ct - a t b. Yt-1

It - c' (Yt-1 - Yt-2)

Yt-CttZt

(12)

(13)

(14)

met consumptie C, investeringen I, en nationaal inkomen Y. Gegeven de
parameters a, b en c, en gegeven de beginwaarden YO en Y-1, kunnen wij C1,
I1 en Y1 uitrekenen. De uitkomst Y1 substitueren wij vervolgens in het
rechterlid van (12) en (13) teneinde C2 en I2 te berekenen, enzovoort.

Wij kunnen deze modellen realistischer (en dus ingewikkelder) maken door
de parameters weer uit te drukken als funkties van andere variabelen; door
rekening te houden met nevenvoorwaarden; enz. (niet-lineaire differentie-
vergelijkingen). Wij kunnen deze modellen ook stochastisch maken, door in
de reaktie-vergelijkingen (11), (12) en (13) een storingsterm op te tel-
len, bijvoorbeeld

It - c'(Yt-1 } Yt-2) ; et (15)

waar et m N(0, 62). Die storing kunnen wij loten; zie (5). In de praktijk
worden macro-economische modellen gesimuleerd door het Centraal Plan Hu-
reau en bedrijfseconomische modellen door vele grote en kleine bedrijven.
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Voor die bedrijfseconomische simulaties is speciale programmatuur beschik-
baar, bijv. WIZARD en IFPS voor grote computers, en "spreadsheet" program-
matuur voor micro-computers (Lotus 1-2-3, Javelin). Zie ook Prakken
(1980).

Voorraadsystemen: logistiek management

Voorraadmodellen kunnen wij rekenen tot de klassieke Operations Research.
Onder bepaalde vooronderstellingen kunnen dergelijke modellen analytisch
geoptimaliseerd worden. Bijvoorbeeld, indien de vraag per dag een bekende
constante v is, de magazijnkosten zijn ki per eenheid produkt per dag, en
de bestelkosten zijn k2 per bestelling, dan is de optimale bestelhceveel-
heid (Economic Order Quantity, EOQ):

EOQ -
2. v, k2

kl (14)

In de praktijk is de vraag per dag stochastisch, bijv. v m N(u , 6). Is- v v
(14) dan nog optimasl? Bovendien is er een levertijd zeg L, zodat een
veiligheidsvoorrasd nodig is om de vraag gedurende die levertijd op te
vangen. Met andere woorden, een bestelling wordt geplaatst zodra de (fy-
sieke) voorraed dsalt tot het Reorder Point (ROP). Is de volgende formule
voor ROP optimaal?

ROP - L. uv t c J L. a~ (15)

waar c een beslissingsvariabele is: hoe hoger c, hoe meer service, maar
ook hoe hogere magazijnkosten. Laat k3 de kosten voorstellen van het bui-
ten voorraad raken (neen-verkoop); k3 kan geinterpreteerd worden als de
winst per eenheid produkt; wij nemen aan dat geen nalevering mogelijk is
(denk ean een supermarkt). In figuur 4 nemen wij eenvoudshalve asn dat k~
en 6v berekend zijn in een vorige periode (realistischer zou zijn om y,v en
ov te herschatten naarmate de gesimuleerde tijd voortschrijdt). Deze uv en
6v worden gebruikt om EOQ en ROP uit te rekenen. Wij nemen aan dat v ge-
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Figuur 4. Simula[ie van voorraadsysteem.

1: Lees kl, k2, k3, Frv, ov, L
EOQ, ROP,Voorraad, Maxdag

2. Initialiseer: Dag- 0
Mag.kost- Neenkost-Bestelkos[- 0

Z
3: Dag. Dag.l

nee

~-
4: Kom[ een bestelling binnen?

Dag - Leverdag

5: Voorraad- Voorraad.EOQ

6: Loot Vraag: v xN('tv, ovl

7: Voorraad- Voorraad - Vraag

ee 8: Voorraadi0? a

9: Mag.kost - Mag.kos[ .
kl ~ Voorraad

10: Neenkost- Neenkost .
-k2 . Voorraad
Voorrea~- 0

nee

nee 11: Voorraad iROP

12: A1 bes[eld?
Dag ~ Leverdag

13: Bes[elkos[~ Bes[elkos[
Leverdag - Leverdag . L

nee Dag i Maxdag a O3

Kosten- Mag.kost . Neenkos[ . Bes[elkost
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loot wordt uit de normale verdeling met de waarden ux - kX en ox - 6X. Bij
het lezen van figuur 4 kan het best begonnen worden met blok 3; blok 4 en
5 worden eerst overgeslagen. Blok 10 vraagt enig nadenken: de voorrasd
moet op nul gesteld worden, omdat geen naleveringen optreden. Blok 12 kan
bij een eerste ronde van figuur 4 worden overgeslagen; blok 12 zorgt dat
indien "gisteren" besteld werd, "vandaag" niet opnieuw besteld wordt maar
wordt gewacht op levering. Bij een tweede ronde van figuur 4 moeten de
aanvankelijk overgeslagen blokken wel worden meegenomen.

Door variaties aan te brengen in EOQ en ROP kan worden nagegaan of (14) en
(15) tot minimale kosten leiden. In de praktijk wordt voorraadsimulatie
veel gebruikt. Er zijn dan meerdere artikelen: als er toch bestelkosten
gemaakt worden, dan kunnen meerdere artikelen tegelijk worden besteld
teneinde de vaste bestelkosten te delen. En er zijn meerdere voorraadpun-
ten, bijv. een landelijk magazijn, enkele provinciele distributiecentra,
en vele lokale magazijnen. Bovendien vindt in vele branches de toelevering
plaats vanuit eigen onderneming, dat wil zeggen, bestellingen gaan naar
eigen produktiebedrijven. Integratie van de goederenstroom binnen een
netwerk van voorrasd- en produktiesystemen is het objekt van logistiek
manat~ement. Material Requirements Planning (MRP I), concentreert zich op
de vraag: gegeven een gewenste voorraad eindprodukten, welke tussenvoorra-
den halffabrikaten en voorraden grondstoffen zijn nodig? Manufacturing
Resource Planning (MRP II) beschouwt bovendien de planning van de produk-
tie: omschakelen van machines (de EOQ wordt dan de Optimale Seriegrootte),
uitval van machines, enz.

Wachttijden

Veel problemen kunnen worden geformuleerd als een systeem waar "klanten"
aenkomen die moeten wachten om geholpen te worden door "loketten", Bij-
voorbeeld, klanten arriveren bij een postkantoor, benzinestation, ver-
keerslicht, haven, telefooncentrale, computer, enzovoort. Mogelijke vragen
zijn: hoeveel "loketten" zijn nodig om te vermijden dat klanten "te lang"
moeten wachten? Wat is het effekt van voorrang voor sommige klanten, bijv.
kleine klusjes krijgen prioriteit?



Figuur 5. Aankomst van klanten.
klant klant klant

1 2 34

tijd(in minuten)
1 5 10 15



Figuur 6. Handsimulatie van wachtijdprobleem.

AT1 ATZ AT3 AT4 Legenda:
ATi: tíjd tussen aankomst

tíjdas van klant i-1 en i
~ ; ~- ~ BTi: bedieningstijd voor

BT1 i ~hr2 i ~ BT3i i~ .~~~ ~ ~ klant i

~~j ~ ~~ WTi: wachttijd van klant i
WT2 LT WT4 LT: leegloop van loket
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Een manier van simulatie van wachttijdsystemen verloopt op dezelfde manier
als bij het voorraadsysteem van de vorige paragraaf. Figuur 5 demonstreert
dat, indien wij de (continue) tijd opdelen in (diskrete) tijdvakken of
perioden (van één minuut in het voorbeeld), dan gebeurt er in veel perio-
den niks? Indien wij daarom de perioden groter maken (bijv. vijf minuten),
dan kunnen er binnen één periode twee of ineer klanten aankomen (bijv. in
de tweede periode komen klant 2 en 3 san). Dan is de simulatie te grof; de
simulatie kan immers niet meer onderscheiden wie van die klanten het eerst
eankwam. (De simulatie komt ook in strijd met de theorie die veelal in-
houdt dat per periode niet meer dan een klant kan aankomen; zie les 24.)
Samenvattend, opdeling van de tijd in perioden kan inefficient zijn en kan
een onjuist model opleveren.

Een tweede benadering van wachttijdsystemen is de discrete event simula-
tie; zie figuur 6. Dan springen wij van gebeurtenis naar gebeurtenis (of
"event" in het Engels). Een gebeurtenis is een verandering in de toestand
van het systeem; in het voorbeeld wordt de toestand gekarakteriseerd door
het santal klanten in het systeem; die toestand verandert dus als of een
klant aankomt of een klant weggast (- geholpen is); zie de symbolen x op
de tijdas. Wachttijdsystemen veranderen alleen op discrete (- niet-konti-
nue) tijdstippen van toestand. (Een vloeistofreservoir verandert continu
van toestand, gemeten door de stand van de vloeistof in het reservoir;
dergelijke systemen worden in continue simulaties nagespeeld.)

Het programmeren van "discrete event" simulaties is moeilijker, en zullen
wij niet demonstreren. Dat programmeren kan in een algemene taal ( Fortran,
Algol, Pascal, enz.), een speciale simulatietaal ( Simula, Simscript, GPSS,
Slam, Siman, etc.), of een speciaal pakket (bijv. RESQ voor netwerken van
loketten).
Enkele begrippen: Monte Carlo, bedrijfsspel

Modellen met stochastische variabelen zijn vaak moeilijk te analyseren,
zodat zij "opgelost" worden via experimenteren (naspelen). Daarbij worden
de stochasten geloot; daarom spreekt men van de Monte Carlo methode, Monte
Carlo simulatie, of kortweg simulatie. Deze methode wordt dus vaak in de
statistiek gebruikt.
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Modellen met dynamische relaties (differentie- en differentiaalvergelij-
kingen) zijn ook moeilijk te analyseren, zodat men het gedrag van het
systeem in de loop der tijd narekent, gegeven een begintcestand. Dit heet
dynamische of systeemsimulatie, oF ook kortweg simulatie. Deze simulatie
worden vsak in macro-economische, bedrijfseconomische, en technische mo-
dellen gebruikt.

Kombinaties van dynamische en stochastische relaties komen voor in, bij-
voorbeeld, wachttijdsystemen en voorraadsystemen.

Bedrijfsspelen (management games) vormen een aparte vorm van simulatie.
Bijvoorbeeld, in het bedrijfseconomisch model van (10) en (il) wordt de
prijs bepaald door een "speler" (de verkoopmanager). En in de voorraadsi-
mulatie hoeft FAQ en ROP niet door (14) en (15) te worden berekend; een
speler (- voorrsadmanager) kan intuitief die twee "stuurvariabelen" bepa-
len. De simulatie berekent dan hoe goed de speler dat doet: "game against
nature". Daarnaast zijn er spelen met konkurrentie tussen de spelers.
Bijvoorbeeld, in het bedrijfseconomisch model kan in (11) de variabele
Prijst worden vervangen door Relatieve Prijst, dat wil zeggen, de prijs
van speler i wordt gerelateerd aan de Gemiddelde Prijs over alle (zeg) s

s
spelers: Pit~ i Pjt. In de praktijk zijn de bedrijfsspelen ingewikkelder.

j-1
Bijvoorbeeld, de verkopen van speler i in periode t hangen niet alleen af
van de Relatieve Prijs maar ook van de relatieve marketinguitgaven, pro-
duktkwaliteit, neenverkopen (verlies aan goodwill), enz. Dergelijke spelen
worden tegenwoordig door duizenden mensen in Nederland gespeeld.

Voor- en nadelen

Simulatie heeft dus vele toepassingsgebieden. Uit enquetes in Nederland en
de Verenigde Staten blijkt dan ook dat simulatie in de praktijk echt wordt
toegepast. Een voordeel van simulatie is dat met relatief weinig wiskun-
dig-statistische kennis toch modellen van complexe systemen kunnen worden
opgelost. Een nadeel is dat die oplossing, strikt genomen, alleen geldt
voor de specifieke getallen die zijn ingelezen (zie figuur 3 en 4). Dat
nadeel kan gedeeltelijk worden opgeheven door een goede statistische
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proefopzet ( welke kombinaties van invoergegevens worden gesimuleerd?) en
een regressie- of variantie-analyse; zie Kleijnen (1987) (en les 27, 28,
29).
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Parate-kennisvragen

1. Wanneer heeft k de waarde 0 in figuur 1, na blok 6?

2. Door welk symbool mag het getal 1000 in blok 9 van figuur 1 worden
vervangen?

3. Bereken 49 mod (6).

4. Controleer dat r4 - 0,5219 indien m- 104, n0 - 5379. a- 91.

5. Waarom hoeft in figuur 3 de variabele Gem niet geinitialiseerd te wor-
den?

6. Wat is de verwachte waarde van Teller in figuur 3, indien n groot is?

7. Hoe kan de storing et in (15) geloot worden?

8. Waarom staat in blok 10 van figuur 4 een minteken?

9. Beschouw figuur 6: Hoeveel klanten zijn er in het systeem bij het begin
van de simulatie (t - 0)?
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Antwoorden: Parate kennisvraKen

1. Geen enkel succes: nooit blok 5 binnengegasn.

2. M.

3. i(want 8 x 6- 48 zodat 1 resteert).

4. a n0 -(91) (5379) - 00489489; dus ni - 9489 en ri - 0,9489, enz.

5. Zie blok 6: Gem - Soml~n.

6. E (Teller) - a.

7. Via (5): et - c~ zt.

8. Voorraad ~ 0; kosten stijgen.

9. Nul.
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Oefenopgaven

1. Bewijs dat var(r) s 1~12 indien r een stochast is die voldoet ean (2).

2. De additieve congruentiële methode veronderstelt k t 1 startgetallen en
berekent dan:

ni.l L ni - ni-k (mod m).

Bereken n2 en n3 voor k- 1, m - 100, n0 - 479, nl - 703.

3. Gebruik de inverse transformatie om te loten uit f(x) - 2x (0 5 x S i).

4. Stel dat de simulatie van figuur 3 oplevert, dat na NIIKAX - 1000 trek-
kingen de Teller de waarde 40 heeft. Moeten wij dan HO : E(p) - ae -
0,05 verwerpen, waarbij p- 40~1000 - 0,04? (Gebruik eenvoudshalve de
normale benadering van de binomiale verdeling, namelijk de faktor
1,96.)

5. Beschouw figuur 4. Komen bestellingen binnen bij het begin van de dag,
het einde, of middenop de dag?
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Uitwerkin~en oefenopQaven

m
1. var(r) - E(r2) -{E(r)}2 - f r2 f(r) dr - 0,52 --m

1 2 1 r3 1 1 1 1 1-JOr dr-4- L3 ~0-4-3-4-12

2. n2 - 182, n3 - 182 t 703 - 885

x
- F(x) - f 2t dt - x2 zodat x- f. (- f voldoet niet aan 0 s x s

0

4. van (p) - oc(1-a)~1000 - (0,05)(0,95)~1000 - 0,0000475.

a- 1,96 vJ ar(p) - 0,05 - 1,96 x 0,006892 - 0,05 - 0,0135 - 0,036.
Dus HO niet verwerpen.

5. Begin van de dag.
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Opgaven

1. De geschatte varianties van twee stochasten kunnen worden vergeleken
via de F toets, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Beschouw xi m
N(ux, aX) en yj m N(uy, oY) waar i- 1,...,n en j- 1,...,ny; alle
trekkingen zijn onafhankelijk. Indien oX - 6y dan geldt:

2s-x
Fnx-l,ny-1 - s2

Y

Schrijf een simulatieprogramma om te onderzoeken of de F toets ook
geldt, indien xi en yj niet- normaal verdeeld zijn, maar (bijv.) uni-
form verdeeld zijn. Neem eenvoudshalve san dat nx - ny - n.

2. Simuleer een voorraadsysteem zoals in figuur 4, masr neem aan dat y.x en
aX initiëel geschat worden op basis van de afgelopen 30 dagen; naarmate
de simulatie voortschrijdt, wordt xx en ox herschat. Gebruik x en s2 om
u en 62 te schatten. - -

3. Simuleer een voorraadsysteem zoals in figuur 4, maar neem aan dat nale-
veringen mogelijk zijn. Bij nalevering ontvangt de klant een korting k2
per dag per eenheid produkt.
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Uitwerking Opgaven

1. 1. Lees n, Fn-l,n-1

2. Znitialiseer: M- Teller - 0

3. Initialiseer: Somxl - Somyl - Somx2 - Somy2 - Aantal - 0

4. Loot xi m U(0,1)
Loot yi m U (0,1)
Somxl - Somxl t xi
Somyl - Somyl . yi
Somx2 - Somx2 t xi X xi
Somy2 - Somy2 a yi z yi
Aantal - Aantal i 1

nee ja
(4) E Aantal ) n? -

Gemx - Somxl~n
Gemy - Somyl~n
Varx - Somx2~(n-1) .(Gemx x Gemx) x n~(n-1)
Vary - Somy2~(n-1) .(Gemy x Gemy) x n~(n-1)
F - Varx~Vary

ja ~ ~F ) Fn-l.n-1'
nee

Teller - Teller t 1

M - M 4 1
ja nee

M ) MMax ? (3)

Druk af: Teller
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2. Voeg aan figuur 4 toe:

Blok 2b Loot vi uit N(N~, m~) , i.1,...,30.

Blok 6b

30 2 30 - 2Bereken v - i vi~30 en s - i(vi - v) ~29.

Update v-(v . v)~(30 t Dag).

s2 - (E vi) . v2....

N.B. Ook andere oplossingen zijn mogelijk!

3. Vervang in figuur 4:

Blok 5: Voorrsad - Voorraad t EOQ - Nalevering.

Blok 10: Neenkost - Neenkost - k2 x Voorraad.

(Elimineer : Voorraad - 0.)

Herbereken ROP via v en s2.

Blok 1 b Herbereken EOQ.
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