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Inleiding.

In Deel I van deze studie (zie [31) is een inleiding gegeven in de grafentheorie.

In Deel II wordt met gebruikmaking van de in Deel I ontwikkelde begrippen een

specifiek onderdeel van de grafentheorie behandeld, waarmee de werking van een

econometrisch model nader geanalyseerd kan worden.

Verwijzingen van de vorm (I, .) hebben betrekking op Deel I[3].
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II.1. Formule van Mason.

De totale invloed van een voorafbepaalde variabele x. op een endogene
i

variabele yj is gegeven in het element ( j,i) van de matrix [I-A J-1i3 van de

gereduceerde vorm ( zie (I.5.27)) en in het element ( i,j) van de sub-matrix

D [ I-D 1
2 1)- van de totale-invloed matrix T(zie (I.5.25)).

De totale invloed van yi op yj wordt aangeduid met ti~j, de totale invloed van

xi op y. met
tmfiJ ~j ~

Een derde methode om tm}i te berekenen is de regel van Cramer.
~j

Daarbij wordt in het model alleen de voorafbepaalde x. in beschouwing genomen.
i

De overige voora?'bepaalde variabelen worden weggelaten waardoor het model (I.2.4)

als volgt kan worden beschreven:

Ay tbx. -y
i

.

waarbij A: mxm matrix van coëfficiënten van endogene variabelen.

a. - 0 voor j- 1,2,...,m.
Jj

y: kolom vector van m endogene variabelen.

(II.1.1.)

b: kolom vector van m coëfficiënten van de voorafbepaalde variabele

xi; b is gelijk aan de ie kolom van de matrix B in (I.2.4).

b1i

b2i
b -

xi : de ie voorafbepaalde variabele.
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Model ( II.1.1) kan herschreven worden tot :

[ I-A] y - bx .
i

Volgens de re~el van Cramer geldt dan dat :

I [ I-A] . I
yj - I-A xi

waarbij ~[I-A]jl gelijk is aan de determinant van de matrix [I-A] , welke matrix
J

verkregen wordt door in de matrix [I-A] de je kolom te vervangen door de vector

b uit (II.1.2).

De noemer is gelijk aan de determinant van de matrix [I-A].

j - 1,2,...,m (II.1.3)

(II.1.2)

De totale invloed van xi op y. is volgens (II.1.3) gelijk aan :
J

I [ I-A] . I
tmfi,j - I-A (II.1.4)

De waarde van de determinanten I[I-A]jl en fI-AI kan vanuit de graaf van het mo-

del berekend worden met de formule van Mason. Dit is dan de vierde methode om

tm}i te berekenen. Bij de berekening van de formule van Mason wordt gebruik gei~j
maakt van de volgende deelgraaf van de graaf van een model.

De endoRene Rraaf is een deelgraaf van de graaf van een model, welke

deelgraaf bestast uit de punten die de endogene variabelen weergeven en de pij-

len tussen deze punten. De direkte-invloedmatrix van de endogene graaf is gege-

ven in D1 - A'.

Ten behoeve van een beter inzicht in de betekenis van de formule van Mason wordt

die opgebouwd vanuit (I.5.34):

De totale invloed van xi op yj is, wanneer in de endogene graaf geen circuits

zijn, gelijk aan: .~~

a

tmfi,j - k~1 ~k (II.1.5)
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waarbij: a- aantal enkelvoudige paden van x. naar y.
i ~

Tik - de waarde van het ke pad van xi naar y~.

Wanneer er wel circuits in de endogene graaf zijn moet de waarde van elk enkel-

voudig pad van xi nGaar yj vermenigvuldigd worden met een getal, dat de invloed

aangeeft van de mulifi.plier-werking die dat pad ondergaat.

Stel dat dat getal voor het ke enkelvoudig pad gelijk is aan Mk dan gaat (II.1.5)

bij een graaf inet circuits over ini

a

tmfl~j - k~1 ~k ~c (II.1.6)

In het navolgende wordt de waarde van Mk bepaald.

Het bewijs van de juistheid van het hiernavolgende volgt uit het bewijs van de
~~

~,~,.,...~,y formule van Mason, welke~aan het slot van de paragraaf vermeld zal wordentiJ( II . 1.76 ).~

~~~~"'~~ Ten behoeve van de bepaling van Mk wórdt eerst aandacht besteed aan de totale

multiplier-werking van een model.

In (I.3.22) hebben we gezien dat de waarde van een multiplier van een

circuit met waarde Y ( IYI ~ 1) gelijk is aan:

1

1-Y
(II.1.7) ,

De waarde van de multiplier-werking van alle circuits samen wordt ge-

geven in de waarde van de multiplier van een Araaf. Die is gelijk aan:

1
L

1 f E(-1) u A
uu

(II.1.8)

waarbij Au - het produkt van de waarden van de circuits van de ue deelgraaf van

de graaf,.t.felke deelgraaf bestaat uit een of ineer gescheiden cir-

cuits. ~

Lu - het aantal gescheiden circuits in de ue deelgraaf (Lu - 1,2,3,...).



6

E: de sommatie loopt over alle deelgrafen van de graaf, welke deel-

u rafen bestaan uit een of ineerg gescheiden circuits.

De waarde van de multiplier van de endoQene ~raaf is gelijk aan de waarde van de

multiplier van de graaf van het gehele model, omdat alleen endogene variabelen

zichzelf kunnen beïnvloeden via andere endogenen, en wordt aangeduid met:

M -
1

u
1 f E(-1) u A

u

Voor de betekenis van de symbolen, zie (II.1.8).

Voorbeeld:

Gegeven de volgende graaf van een model:

~
~

(II.1.q)

(II.1.10)

d6,7

De endogene graaf van (II.1.10)wordt verkregen door het punt 8 en zijn drie uit-

gaande pijlen te verwijderen.
. ,.
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De berekening van de multiplier M uit (II.1.10).

u deelgrafen L
u

L
(-1) u A

u

d 3

1 2. 3 1 -d2~3
d3~2

d3,2

d3 4
2 3 4 1 -d3~4

d4~3

d4,3

d4 5
3 4 5 1 ~ ~-~ ~~ ,`~ ; 4, ,

d5,4
d 6

4 7 6 1 -d7~6
d6~7

6,7 '

d2 3 d4
5 2 3 4 5 2 }(d2~3d3~2)(d4 ~5d5,4)d3~2 d5~4

d2~3 d ~6
6 2 3 7 6 2 }(d2,3d3,2)(d7 ~6d6~7)

d3~2 d6~7 .
d3~4 d7,6

7 3 4 7 6 2 }(d3~4d4~3)(d7 ~6d~~7)
d4,3 d6,7

d4,5 d7,6
a k 5 7 6 2 }(d4~5d5,4)(d7 ~Ed6~7)

d5,4 d6,7

d2,3 d4,5
9 2 3 4 5 3 -(d2~3d3,2)(d4 ~5d5,4)(d7~6d6~7)

d3 2 d d5,4

7 6

(II.1.11)



a

X
M -

, 1

1 f E(-1)Lu ~~ - 1-d2~3d3~2-d3~~d~,3-d4,5d5,~-d7,6d6,7}(d2,3d3,2 (d~,5d5,4
uu

t(d2,3d3,2)(~,6d6,7
}(d3,~d4,3 (d7,6d6,7)}(d~,5d5,4)(d7,6d6,7)

-(d2,3d3,2 d4,5d5,4 (dÏ,6d6,7

De noemer van M in (II.1.9) is gelijk aan de determinant (zie II.1.4):

II-AI - II-D1I

Voor het bewijs hiervan, zie bewijs van formule van Mason [71.

Bij een recursief systeem zijn er geen circuits in de graaf en geldt:

(II.1.12)

(II.1.13)

(II.1.14)

II-AI - 1 (II.1.15)~

Dit laatste volgt ook uit het feit dat bij een recursief systeem de matrix A

tot een driehoeksmatrix herschreven kan worden, waarbij op en boven de hoofd-

diagonaal de elementen gelijk zijn aan nul (zie (I.3.~5)).

De waarde van de multiplier van een sterk verbonden groep is de waarde van de

multiplier van de graaf die bestaat uit de punten van de sterk verbonden groep

en de pijlen waarvan het begin- en eindpunt elementen zijn van de sterk ver-

bonden groep. '~



Deze definitie geldt ook voor een circuit~omdat een circuit een sterk verbonden

groep is. Deze definitie komt dan overeen met (Ii.1.7).

Bovenstaande definitie geldt ook voor een sterk verbónden component, omdat deze

ook een sterk verbonden groep is.

De waarde van de multiplier van de ie sterk verbonden component wordt aangeduid

met M
c,i~

Voorbeeld:

In figuur (II.1.10) zijn twee sterk verbonden componenten:

P2~ P3~ P~~ P5 (II.1.16)

2. P6~ P7

Berekening van de multiplier van component 1: Mc 1 uit (II.1.10).
~

u deelgrafen L~
L

(-1) ~ Au

d 3
~

1 2 3 1 -d2,3 d3,2
3,2

d ~
~ .

2 3 4 1 -d3~~ d4,3

4,3
d~ 5

3 ~ 5 1 -~~ c d~ !,
5,~ j

d d1~ ,5 I
4 2 3 ~ 5 2 f(d d )(d d

2 3 3 2 ~ 5 5 ~~d3~2 d5~~
. ~~

, , , ,

(II.1.17)

(II.1.18)
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(II.1.19)

De waarde van de multiplier van component 2: Mc 2 uit (II.1.10) is gelijk aan:
,

M - 1 - 1
c,2 L 1-d,t 6 d6 71 f E(-1 ) uc~ , ,

~ uu c ~,
C L ,

1

(II.1.20)

Sterk verbonden componenten in een graaf hebben per definitie geen ge-

meenschappelijke punten. De circuits van twee verschillende sterk verbonden com-

ponenten zijn dus gescheiden. Wanneer een endogene graaf k sterk verbonden com-

ponenten bevat, volgt uit de definitie van de multiplier var~éen endogene graaf

(II.1.9) en uit de definitie van de multiplier van een sterk verbonden compo-

nent, dat de waarde van de multiplier van de endogene graaf gelijk is aan het

produkt van de waarden van de multipliers van de k sterk verbonden componenten:

M - Mc~1 Mc~2 ... Mc~k

Voorbeeld:

In figuur {II.1.10) zijn twee sterk verbonden componenteri dusti

M - Mc~1 Mc~2

(II.1.21)

(II.1.22)

Mc 1 en Mc 2 zijn gegeven in respectievelijk (II.1.19) en (II.1.20). Hieruit
, ,

volgt dat (II.1.22) gelijk is aan:

1 1

1 f E(-1) u A -
1-d2 3d3 2-d3 4d~ 3-d~ d~}(d2 3d3 2)(d~ d~)

, , , , ,5 5, , , ,5 5,
c

u ' ~ c- ,
C,, ~
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M -

e

1
{1-d d -d d d d f(d d (d d }{1-d7 ~6d6~7} -2,3 3,2 3,~ ~,3- 4,5 5,4 2,3 3,2 4,5 5,~

1

1-d2,3d3,2-d3,~d4,3-d4,5d5,4-d7,6d6,7}(d2~3d3~2)(d~.,5d5,~

}(d2,3d3,2 (,6d6,7 }(d3,~d~,3
(d7~ d f(d d d d

`I`i 6 6,7 4,5 5,~ 7,6 6,7

-(d d d d d d
2,3 3,2 4,5 5,~ 7,6 6,7

Dit komt overeen met (II.1.12).

(II.1.23)

Met het bovenstaande kan Mk uit (II.1.6) gedefinieerd worden~wanneer het ke pad

punten gemeen heeft met elk circuit in de endogene graaf. Dan geldt;

Mk-M (II.1.2~)

Voor het bewijs hiervan, zie bewijs van formule van Mason [7].

Het ke pad ondergaat dan de multiplierwerking van alle circuits gezamelijk.

Voorbeeld 1:

In figuur (II.1.10) gaan drie enkelvoudige paden van p8 naar P6:

2.

3.

(p8' P1' p4' p6)

(P8, P3, P4, P6)

(P8, P2, P3, P~, P6)

Voor t8 6 is a in (II.1.6) dus gelijk aan drie.
,

Het eerste ad via lp, p1, heeft geen punten gemeen met het circuit (p2,
p3~, p2).

Het tweede en derde pad hebben punten gemeen met alle circuits en daarvoor

geldt dus dat;
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M2 - M - (II.1.12)

M3 - M - (II.1.12)

(II.1.28)

(II.1.29)

In de sommatie (II.1.6) voor t8~6 zijn de tweede en derde term dus gelijk aan:

]i2 M2 - (d8 ~3 d3 ,4 d4~6)M

II3 M3 -(d8~2
d2~3 d3,4

d4~6)M

Voorbeeld 2:

In figuur ( I.3.13) geldt:

1
M - 1-bc

(II.1.30)

(II.1.31)

(II.1.32)

Er gaat een enkelvoudig pad van pi naar pj en ook slechts een van p~ naar pk.

Beide paden hebben punten gemeen met alle circuits in de endogene graaf.

Daarom geldt:

t - TI M-.II M- a
1

(II.1.33)(Pi~Pj) 1 1 1 1-bc

1
t(PiePk)

- II1 M1 - li1 M- ab
1-bc

(II.1.34) .

(II.1.33) en ( II.1.34) komen volledig overeen met respectievelijk (I.3.17) en

(I.3.18).

Wanneer het ke enkelvoudige pad in (II.1.6) niet met alle circuits punten ge-

meen heeft wordt de multiplier-werking, zoals die gegeven is in M geheel of

gedeeltelijk geneutraliseerd.

Dan geldt:

. ,.

Mk-mkM (II.1.35)

waarbij mk de neutralisering weergeeft van de multiplier-werking van de cir-

cuits waarmee het ke enkelvoudige pad geen punten gemeen heeft.
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Voor tm}i~j is mk als volgt gedefinieerd:

mk - 1 f E(-1)L(k'v)
fl(k,v)(k,v)

waarbij:
~(k,v) -

(II.1.36)

het produkt van de waarden van de circuits van de (k,v)e

deelgraaf van de endogene graaf, welke deelgraaf bestaat uit

een of ineer circuits, welke circuits gescheiden zijn van het

ke enkelvoudige pad van pm}i naar pj en welke onderlin~ ~e-

scheiden zijn.

L(k~v) - het aantal onderling gescheiden circuits in de (k,v)e deel-

graaf. (L(k~v) - 1,2,...)

E. de sommatie loopt over alle deelgrafen van de endogene graaf,
(k,v)

welke bestaan uit een of ineer circuits welke, Rescheiden zijn

van het ke enkelvofldige pad van p naar pj en onderling ge-mti
scheiden zijn.

Voor het bewijs hiervan: zie bewijs van formule van Mason [7].

Samenvattend geldt volgens (II.1.6), (II.1.35), (II.1.36) en (II.1.9) dat:

s a

tmfi ~j - kE 1~k lc - k~ 1~k ~
M-

- E 1Ik ( 1 t E (-1 )L(k'v)
ll(k,v) ) 1 Lk-1 (k,v)

1 t F.(-1) u ~
uu

(II.1.37)

Deze formule komt overe~n met de formule van Mason. Op het einde van de paragraaf

~ wordt een meer gebruikelijke schrijfwijze van de formule van Mason gegeven (II.1.
, ` 76). ~,
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Wanneer het model een recursief systeem is,zijn er geen circuits in de graaf en

geldt:

mk - 1 en M- 1 ~ Mk - 1

en gaat (II.1.37) over in (II.1.5).

voor alle k (II.1.38)

Wanneer het ke enkelvoudige pad punten gemeen heeft met alle circuits, zijn er

geen circuits die gescheiden zijn van het ke enkelvoudige pad en geldt:

mk - 1 ; Mk - M (II.1.39)

Zie (II.1.24) en de daarop volgende voorbeelden.

Wanneer het ke enkelvoudige pad met geen enkel circuit punten gemeen heeft~is

mk gelijk aan de noemer van M en geldt:

Voorbeeld:

In figuur (II.1.10) gaat er één enkelvoudig pad van p8 naar p1. Voor de bereke-

ning van m1 voor t8 1 geldt dat:
~

1 (II.1.40)

m1 - 1 t E(-1)L(1'v)A(1,v)
- 1} E(-1)Lu Au in tabel (II.1.11)

( 1,v) u

(II.1.41)

Hieruit volgt dat:

m1 -M-~M1 -m1 M- 1

]?us geldt :

t8~1 - d8~1

. ,.

(II.1.42)

(II.1.43)
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Wanneer het ke enkelvoudige pad met geen enkel circuit punten gemeen heeft,wordt

de multiplier M volledig geneutraliseerd door mk.

Wanneer het ke enkelvoudige pad met geen enkel circuit van de le sterk verbonden

component punten gemeen heeft~maar wel met alle andere circuits~geldt:

~ - M
1

c,l
(II.1.44)

waarbij mc~l de multiplier van de le sterk verbonden component is. Omdat geldt:

(zie (II.1.21))

M - Mc~1 Mc~2 ... Mc~l ... (II.1.45)

is Mk gelijk aan:

Mk - mk M -
Mc,1 Mc,2 .. . Mc,l-1 Mc,lf1 ... (II.1.46)

.

en wordt de invloed van de multiplier-werking van de le sterk verbonden compo-

nent volledig geneutraliseerd.

Voorbeeld:

In figuur (II.1.10) gaan er drie enkelvoudige paden van p8 naar p4:

2.

3.

(P8, P1, P4)

(Pa, P3, P4)

(p8, P2, P3, P4)

. Geen van deze paden heeft punten gemeen met het circuit van de sterk ver-

bonden component 2: p,7, p6. ~Qe ~2-BBgA--Slin r.P~

van de sterk verbonden co 1: p, p, p, p.~o eJ v~ dW `- 5

~I,L~` wN ~ ~ A,~ ~,,,~~ Yv~C(,~,, ~Lvh.fL, v~t,vVL~i`-~- J "~~ ~~ ~ ~ G"`~Vv ~v~~1~3 ..

l~~~
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Berekening van mk voor t8 ~(k - 1,2,3).
~

k v deelgraaf L
(k,v)

(-1)L(k,v) A
(k,v)

1 1-
d

7 6 1 - d- . d. --~ ~

d6,7
a7,6

2 1 7 6

d6

1 - d7~6 d6~7

~7

3 1

d 6
~

7 6 1 - d d
d6

7~6 6~7
,7

(II.1.50)

Uit ( II . 1. 50 ) volgt dat : ~ A ~~ j pl ~IC~ ~ G~ ~,~ 6~ ` 2~ ~v4~ v - , - Fi -

1 t E(-1)L(k'v) A - 1- d d voor k- 2,3 (II.1.51)~ - (k~~) (k,v) 7,6 6,7 ~

Volgens ( II.1.51) en ~(II.1.20) geldt:
I~TR1~

~ ~ - ~`~----- ~.~-

1 voor k -~1~2,3
mlc - Mc ~ 2

Volgens (II.1.52) en (II.1.22) geldt:

h-~c M- M 1 Mc 1 Mc 2-
Nic 1-( I I. 1. 19 )

C~2 i s ~

(II.1.52)

(II.1.53)

De multiplier-werking van de tweede sterk verbonden component is dus geneutrali-

seerd. .

Voor t8 ~ geldt:
~
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3
t8 4- E tIk

k- d8 1d1 4Mc 1} d8 d 4Mc 1} d8 2d2 3d3 4Mc 1-' k-1 , , , ,3 3, , , , , ,

d8,1d1,~ }~~~,~~33~~
f ~1,~ ,, `I2,3 d ~~

1-d2,3d3,2 - d3,4d~,3 -
d~,5d5,~ } (d2~3d3~2)ídJ~,5d5,4)(II.1.5~)

Wanneer het ke enkelvoudige pad met sommige circuits van een sterk verbonden

component geen punten gemeen heeft~maar met andere circuits van die component

wel, wordt via mk de multiplier-werking van de circuits, waarmee het pad geen

punten gemeen heeft, gedeeltelijk gecompenseerd.

Voorbeeld:

In figuur (II.1.10) gaan er drie enkelvoudige paden van p~ naar p2:

1. (p~, P2) (II.1.55)
.

2. (p~, P3, P2) (II.1.56)

3. (p~, P1, P~, P3, P2) (II.1.57)

Geen van deze paden heeft punten gemeen met het circuit van de sterk verbonden

component 2: p7, p6. Bij alle drie paden zal mk de multiplier-werking van die

component volledig neutraliseren zoals in het ~rorige voorbeeld. Pad 1 heeft

geen punten gemeen met de circuits (p3, p~, p3) en (p~, p5, p4). Pad 2 heeft

geen pur,ten gemeen met het circuit (p~, pS~~J~, ,
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Berekening van ~ voor t8 2(k - 1,2,3).
~

k v deelgrafen L(k~v) (-1)L(k,v) ~(k,v)

a 6
1 1 7 1 -

d7~6d6~7
d6,7

d 4
1 2 3 4 1 - d3~4d4 3

d4,3

~

~ 3
d4 5

4 5 ~ 1 - d4 d 4d5~4
.

~5 5,

1 4

d7 d 4

7 6 3 4 2 t(d d )(d d )4 47 7 3 36 6
6,7 d4,3

,,, ,

1 5

d7~6 d4~5

7 6 4 5 2 }(d7 6d6 4))(d4 d

-- --

d6,7 d5,4

------------------------- -------

~ 5,~7 ~5

---- - -

d7,6

- --------- --------

2 1 7 6 1 - d7 6d6 7

d6,7

~ ~

d4,5
2 2 4 5 1 - d4 5 d5,4

'd
5,4

d7,6 ... d4~5
2 3 7 6 4 5 2

}(d7~6d6~7)(d4~5d5,4)

- --
d6,7 d5,4

-------------------------- ------ ------------------------

d 6
3 1 7 1 -

d7~6d6~7
d6,7

(II.1.58)
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m1 - 1-d 6d6 -d 4d4 d d 4t(d 6d6 )(d 4d4 )t(d 6d6 )(d d 4.7, ,7 3, ,3- 4,5 5, 7, ,7 3, ,3 7, ,7 4,5 5,

- (1-d7,6d6,7)(1-d3,4d4,3-d4,5d5,4)

m2 -
1-d7,6d6,7-d4,5d5,4t(d7,6d6,7)(d4,5d5,4)

-

- (1-d7,6d6,7)(1-d4,5d5,4)

m3 -
1-d7,6d6,7

(II.1.59)

(II.1.60)

(II.1.61)

Uit (II.1.59) en (II.1.23) volgt dat:

M1 - m1 M - {(1-d7,6d6,7)(L-d3~4d4~3-d4,5d5,4)}M -

1-d 4d4 -d4 d 4

1-d2,3d3,2-a3,4d4,3-d4,5d5,4t d2,3d3,2 d4,5d5,4
(II.1.62)

Uit (II.1.60) en (II.1.23) volgt dat:

M2 - m2 M - {(1-d7,6d6,7)(1-d4,5d5,4)}M -

e 1-d~ ,5-d5 ,?~
(II.1.63)

Uit (II.1.61) en (II.1.23) volgt dat:

1-d d -d d d d t(d d ~(d d
2,3 3,2 3,4 4,3- 4,5 5,4 2,3 3,2 4,5 5,4

M3 - m3 M - (1-d7,6d6,7)M -

1
(II.1.64)

1-d2,3d3,2-d3,4d4,3-d4,5d5,4t(d2~3d3~2)(d4,5d5,4)
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Uit (II.1.55) t~m (II.1.57) en (II.1.62) t~m (II.1.64) volgt dat;

3

t8~2 - k~1 ~k Mk y d8~2M1}d8~3d3~2r~2}d8,1d1,4d4,3d3,2M3 -

- d8 2(1-d 4d4 3-d4 d 4)}d8 3d 2(1-d4 d 4)~d8 1d1 4d4 3d3 2
1-d d -d d d d f d d d d2,3 3,2 3,4 4,3- 4,5 5,4 2,3 3,2 4,5 5,4

(II.1.65)

Ter illustratie van het verband tussen (II.1.37) en de uitkomst van de s~atie

van een oneindige reeks wordt nog een voorbeeld besproken uit I.3.

Voorbeeld:

De endogene graaf in (I.3.27) omvat de punten pl, p~ en pk.

M - 1 - ~
1-~~-T~ 1-Y-s . (II.1.66)

E~ gaat één enkelvoudig pad van pi naar p~. Dit pad heeft punten gemeen met alle

circuits van de graaf. Daarvoor geldt dus dat m1 - 1. Voor M1 geldt dus:

M1 - m1 M - 1-Y-S

Hieruit volgt dat:

t - lI M - 1
(pi ~pj ) - 1 1 - a 1-Y-S

Dit komt volledig overeen met (I.3.31).

(II.1.67)

(II.1.68)

In figuur (I.3.27) gaat één enkelvoudig pad van pi naar pk. Dit pad heeft punten

gemeen met alle circuits.

zelfde als in (II.1.67).

Hieruit volgt dat:

Daarvoor geldt dus dat m1

1
t(pi~Pk)

- II1 P~[1 - a~
1-Y-S

1

- 1. Voor "?1 geldt dus het-

(II.1.69)

Dit komt volledig oyereen met (I.3.35).
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In figuur (I.3.27) gaat één enkelvoudig pad van pm naar pl.

Dit pad heeft geen punten gemeen met het circuit (p~, pk, p~).

Voor dat pad geldt dus dat:

m1 - 1 - ~ ~ - 1-Y

Hieruit volgt dat:

t(Pm,Pl)
- T[1 m1 M- b(1-Y)

1-Y-R - b 11-~Y-R-

Dit komt volledig overeen met (I.3.42).

(II.1.70)

(II.1.71)

De formule van Mason, zoals gegeven in (II.1.37) wordt tenslotte toegepast op

een voorbeeld met getallen.

Voorbeeld:

De endogene graaf van figuur ( I.1.4)'is:

0.71
T

o.6g

1.27

0.14
(II.1.72)

Berekening van de waarde van de multiplier, M, van de endogene graaf (II.1.72).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) ', (7)-~1 ~ (8)

u deelgrafen Lu Au (-1) u A
L

1tE(-1) uA
1

r~ (~100u u

u 1fE(-1) uA
u

u
cur~ulatief cum~ulatief

0.71 1.0000 1.0000 3~

1 Ch Y 1' ~~ 0. 71 x0. 69- -0 . 4890 0. 5101 1.9604 (,5

0.69 0.4899 ~

1.27

2 Y Ii 1 1.27x0.14- -0.1778 0.3323 3.0093-M 100

0.14 0.1778

(II.1.73)
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In figuur (I.1.4) gaat vanuit elke voorafbepaalde variabele (Y-1, Eg en 4un)

slechts één enkelvoudig pad naar elke endogene variabele (Ch, Y en Ii).

In formule (II.1.37) geldt voor dit voorbeeld dus steeds a- 1.

In onderstaande tabel wordt met behulp van de formule van Mason (II.1,37) de

totale invloed berekend van elke voorafbepaalde op elke endogene variabele.



k pad lIk berekening van r~ ~)
K

-t
mt1~J

)
v deelgraaf L(k~v) (- 1) (k'v n(k v

'

Mk-u~M a
~ ~~

kk-1
a-1 )

t(Y ,Ch)1
1 ( Y-1,Ch) 0.26

1.27
1 Y Ii 1 (-1)11.27x0.14- 0.8222 2.1~7~t3 0.26x2.1~7-

- 0.1u -0.1778 0.61~33
t(Y ~Si)

1
1 (Y-1,Ch,Y,Ii) 0.26x0.71x1.27- 0 1.0000 3.0093 0.23x3.01-

- 0.23~~ 0.7055
t(Y ~Y)

1
1 ( Y-1,Ch,Y) 0.26x0.71-

1
0 1.0000 3.0093 0.18x3.o1-- ~60.18 0.5555

t(Eg,Ch) 1 (Eg,Y,Ch) o.15x0.69- 0 1.0000 3.0093 0.10x3.01-
0.1035 0.3115

t(Eg,Ii) 1 ( Eg,Y,Ii) 0.15x1.27- 0 1.0000 3.0093 0.19x3.01-
0.1905 0.5733

t(Eg~Y) 1 ( Eg,Y) 0.15 0 1.0000 3.0093 0.15x3.01-
~ . 0.~514

t(~un,Ch) 1 ( ~un,Ii,Y,Ch) 7.23x0.1kx0.69- 0 1.0000 3.0093 -0.70x3.01-o.698u
0.71 - 2.1018

t(~un,Ii) 1 ( 6un,Ii) 7.23 1 Ch Y 1 (-1)~0.71x0.69- 0.5101 1.5351 -7.23x1.51~-
N 0.69 -0.~899 - 11.0985

t(D~~Y) 1 (Dun,Ii,Y) 7.23x0.14- 0 1.0000 3.0093 - 1.01x3.Q1-
1.0122 -3.01~60 '

~) ~ - 1 f E (-1)L(k,v)
~k v(k,v) '

(II.1.74)
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Formule (II.1.37) kan herschreven worden tot een meer gebruikelijke schrijfwijze

van de formule van Mason.

Daarvoor is een nieuwe definitie nodig.

De aangepaste endoRene Rraaf voor x. is een deelgraaf van de graaf van een model,

welke deelgraaf bestaat uit de endogene graaf plus het punt dat x. weergeeft en
i

de pijlen waarvan dit punt het beginpunt is. De direkte-invloedmat.rix van de aan-

gepaste endogene graaf voor xi is gelijk aan;

Hierin is d de ie rij van D2 uit (I.2.5 ).

Formule van Mason~).

(II.1.75)

De totale invloed van de voorafbepaalfle variabele x, op een endogene variabele y.
i ~

(j ~ 1,2,...,m) is gel~jk aan;

L
E(-1) v Av

t L v (j - 1,2,...,m) (II.1.76)mti,j L
1 t E(-1 ) u A

u
u

waarbij voor de noemer geldt dat:

Au ~ het produkt van de gewichten van de pijlen van de ue deelgraaf

van de endogene graaf, welke deelgraaf bestaat uit een of ineer

gescheiden circuits.

Lu - het aantal gescheiden circuits in de ue deelgraaf (Lu - 1,2,3,...).

. ..

it) Zie ( 7] pag. 70.
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E: de sommatie loopt over alle deelgrafen van de endogene graaf, welke

u deel rafen bestaan uit een of ineerg gescheiden circuits.

en waarbij voor de teller geldt dat:

Av - het produkt van de gewichten van de pijlen van de ve deelgraaf van

de aangepaste endogene graaf voor xi, welke deelgraaf bestaat uit

een pad van xi naar yj.en nul,één of ineer dearvan gescheiden en on-

derling gesch~den circuits.
t~,

Lv - het aantal circuits in de ve deelgraaf (Lv - 0,1,2,...),

E: de sommatie loopt over alle deelgrafen van de aangepaste endogene

v raaf voor x., welke deelg 1 grafen bestaan uit een pad van xi naar yj

en nul, één of ineer daarvan gescheiden en onderling gescheiden cir-

cuits.

De waarde van de noemer en de waarde van de teller bij de formule van Mason

(II.1.76) zijn gelijk aan de waarde van de noemer en de waarde van de teller bij

de regel van Cramer (II.1.4), ~
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II.2. De invloed van een afzonderlijke coëfficiënt.

Een structurele wijziging in de relaties tussen de economische variabelen van

een model, kan tot uiting komen in de verandering van een coëfficiënt van het

model. Omdat in de formule van Mason de invloed van een voorafbepaalde op een

endogene variabele uitgedrukt is in de coëfficiënten van het model, kan de in-

vloed van een wijziging van een coëfficiënt berekend worden door de formule

van Mason te differentiëren naar die coëfficiënt.

De coéfficiënt van de he variabele in de vergelijking van de.le endogene varia-

bele, is gelijk aan de directe invloed van variabele h op variabele 1 en is ge-

geven in het element dh 1 van de matrix D(I.2.2).
~

De gevoeligheid (sensitivity; sensibilité) van tm}1 (i - 1,2,...,n; j- 1,2,...,m)
-z1

voor de coëfficiënt dh 1 is gelijk aan:
~

s t - atmtl,.7 . .h,l
( m}i~J' ~~l)

a~~l tmti~J

Volgens (II.1.37) geldt voor
tmfi ~j

a

tmti ~j - k~ 1 ~k ~c M

Hieruit volgt dat :

8tm}i~.] - a 8(1Ik u~ M)
aa - E a -
h,l k-1 a h,l

a alik
a~t aM }

-k~1{adh~l~M}~k acth~lM}~k~c adh~l

(II.2.1)

(II.2.2)

(II.2.3)

. ,.
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In (II.1.9) hebben we gezien dat M een breuk is.

Daaruit volgt dat:

~.

L
a(1 f E(-1) u n)

uu

aM a~,l

a~'1 -( 1 f E(-1 )Lu n)2
uu

Voorbeeld:

In figuur (I.1.4) geldt volgens (II.1.73) dat:

M -
1

1-d(Ch,Y) d(Y,Ch) - d(Y,Ii) d(Ii,Y)

e

(II.2.4)

1 1
- 1- 0.71 x 0. 9- 1.27 x 0.1 - 0.3323 - 3.0093 (II.2.5)

We gaan nu de gevoeligheid bepalen van :

t(Y-1,Ch)' t(Y-1,Y)
en t(Y-1~Ii) voor

d(Y~Ii)~

Volgens (II.2.4) en (II.2.5) geldt:

aM f 0.14

ad(Y,Ii) (1 - 0.71 x 0.69 - d(Y,Ii)
x 0.14)2

Voor

d(Y,Ii) - 1.27

zoals in figuur (I.1.4) ~eldt volgens (II.2.6) dat:.,

(II.2.6)

(II.2.7)

{áMd } - 0.14 2 -
001104 - 1.2678 (II.2.8)

(Y,Ii) (0.3323)
d(Y,Ii) - 1.27
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Volgens (II.1.74) geldt;

t(Y-1,Ch) -~1 m1 M- 0.26
(1-d(Y,Ii)

x 0.14)T4

Hieruit volgt dat:

{t(Y-1,Ch)}

d(Y,Ii) - 1.27

Volgens (II.2.9) en (II.2.3) geldt:

(II.2.9)

- 0.26 x 0.8222 x 3.0093 - 0.6433 (II.2.10)

2t(Y-1,Ch) am1
aM- 0.26 M t 0.26 m

ad(Y,Ii) ad(Y,Ii)
1

ad(Y,Ii)
(II.2.11)

De gevoeligheid van t voor d is volgens (II.2.1) gelijk aan:
(Y-1,Ch) (Y,Ii)

at(Y-1,Ch) d Y Ii
s(t(Y-1~Ch)'d(Y,Ii)) - ad(Y,Ii) , t(Y-l~Ch)

Volgens (II.2.9) en (II.2.11) is (II.2.12) gelijk aan:

(II.2.12)

s(t ,d )-~0.26 am1 M f 0.26 m aM 1 d Y Ii -
(Y-1,Ch) (Y,Ii)

8d(Y,Ii) 1 8d(Y,Ii)I 0.26 m1 M

- am1
d Y Ii )} 2M d Y Ii )

ad(Y,Ii) m1 ad(Y,Ii) M
(II.2.13)

Bij d - 1.27 is (~ÍI.2.13) volgens (II.2.9), (II.2.5) en (II.2.8) gelijk aan:
(Y,Ii)
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{s(t(Y-1,Ch)' d(Y,Ii))} - -0.14
0.8222 } 1.2678

310093 -

d(Y,Ii) - 1.27

--0.14 x 1.5446 f 1.2678 x 0.4220 --0.2162 f 0.5351 - 0.3188 (II.2.14)

Volgens (II.1.74) geldt:

t(Y ~ Y) - II~ m1 M- 0.1846 x 1.0000 x M (II.2.15)
-1

Hieruit volgt dat:

{t(Y , Y)} - 0.1846 x 3.0093 - 0.5555 (II.2.16)
-1

d(Y,Ii) - 1.27

Volgens (II.2.15) geldt:

8t(Y-1,Y) aM- 0.1846
ad(Y,Ii) ad(Y,Ii)

De gevoeligheid van t(Y-1~Y) voor
d(Y,Ii) is gelijk aant

d
s(t(Y

,Y)' d(Y,Ii)) - 0.1846
aa

t Y Ii) -

-1 (Y,Ii) (Y-1,Y)

- 0.1846 aM d Y Ii - aM d Y Ii

ad(Y,Ii)
0.1846 M

ad(Y,Ii) M

(II.2.17)

(II.2.18)

Bij
d(Y,Ii) - 1.27 is (ÏI.2.18) volgens (II.2.8) en (II.2.5) gelijk aan:
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{s(t(Y-1,Y)' d(Y,Ii))}
- 1.2678 31~ -

d(Y,Ii) - 1.27

- 1.2678 x 0.4220 - 0.5251

Volgens (II.1.74) geldt:

(II.2.19)

t(Y-1,Ii) - n1
m1 M-(0.26 x 0.71 x

d(Y,Ii)) x 1.000 x M (II.2.20)

Hieruit volgt dat:

{t(Y ,Ii)} - 0.2344 x 3.0093 - 0.7055 (II.2.21)
-1

d(Y,Ii) - 1.27

Volgens (II.2.20) geldt:

at(Y-1,Ii) 8TI1
3M

M t II
ad(Y,Ii) - ad(Y,Ii)

1
ad(Y,Ii)

e

- 0.26 x 0.71 M t 0.26 x 0.71 d aM
(Y,Ii)

ad(Y,Ii)

De gevoeligheid van t voor d is gelijk aan:(Y-1,Ii) (Y,Ii)

(II.2.22)

d
s(t(Y

,Ii)' d(Y,Ii))
-{0.26x0.71A4f0.26x0.71d(Y,ti)

ad
} t Y Ii -

-1 (Y,Ii) (Y-1,Ii)

d
-{0.26 x 0.71 M f 0.26 x 0.71 d aM } (Y,Ii) -

. ..
(Y,Ii)

ad(Y,Ii) 0.26 x 0.71
d(Y,Ii)M

- 1 t aM d Y Ii
(II.2.23)

ad(Y,Ii) M
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Bij d(~~Ii) - 1.27 is (II.2.23) gelijk aan~

{s(t(Y-1~Ii)' d(Y,Ii))} - 1 t 0.5351 - 1.5351 (II.2.24)

d(Y,Ii) - 1.27

Op overeenkomstige wijze kan de gevoeligeheid bepaald worden voor
d(Y,Ii) van de

totale invloed die uit gaat van Dun en Eg. Het resultaat wordt in onderstaande

tabel samengevat.

s(tm~i~j' d(Y,Ii))
bij

d(Y,Ii) ' 1.27

j

mfi Ch - Ii Y

Y-~ 0.32 1.54 e.54

~un 0.54 0.54 0.54

Eg 0.54 1.54 0.54

F

In figuur ( I.1.4) geldt volgens (II.1.74) dat:

tmti ~j -
II1 m1 M

(II.2.25)

(II.2.26)

In (II.2.5) bevat M het element
d(Y,Ii).

Grafisch betekent dit~dat d(Y~Ii) het

gewicht is van een pijl die twee punten van een circuit verbindt.

. ..

i~) Zie ( II.2.18) en (II.2.19).
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Indien II1 het element d(Y
Ii)

bevat, betekent dit grafisch~dat het enkelvoudige
~

pad van mti naar j de punten Y en Ii bevat. Dit is het geval in (II.2.20) voor

t(Y-1,Ii)'

Indien m1 het element d(Y
Ii)

bevat, betekent dit grafisch,dat het enkelvoudige
~

pad van mfi naar j gescheiden is van het circuit dat de punten Y en Ii bevat.

Dit is het geval in (II.2.9) voor t
(Y-1,Ch)'

Indien alleen M en niet II1 en m1 het element
d(Y,Ii)

bevat, zoals in (II.2.15)

voor t(Y ~Y)~geldt~):
-1

d

{s(tmfi,j~ d(Y,Ii))} - ad M I1 - 0.54 (II.2.2Ï)

d(Y,Ii) - 1.27 (Y,Ii)

Indien M en II1 en niet m1 het element
d(Y,Ii)

bevatten, zoals in (I.7.21) voor
~ ).

t(Y-1,Ii)~8eldt . ~

d

{s(tm~,i~j'
d(Y,Ii))}d - 1.27

- 1 t
ad(Y,Ii)

M
Ii - 1.5~

(Y,Ii)

(II.2.28)

Indien M en m en niet II het element
d(Y,Ii)

bevatten, zoals in (II.2.9) voor

t(Y
,Ch),geldtlei:ie): 1

-1

s(t , d )- am1 d Y Ii } óM d Y Ii
mti,j (Y,Ii) ad m ad M

(Y,Ii) 1 (Y,Ii)

ie) Zie (II.2.18).

id~) Zie ( II . 2. 23 ).

i~) Zie (II.2.13).

. ,.

(II.2.29)
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De formules (II.2.27), ( II.2.28) en

worden.

Uit (II.2.1) en (II.2.3) volgt dat:

(II.2.29) kunnen gegeneraliseerd en aangevuld

a ank amk 2M h,ls(tm~,i~J' h,l) -k~1{ad- ~1 mk M f IIk a~'1 M t nk mk ah'1} tm}i,j

(II.2.30)

Indien er slechts één enkelvoudig pad gaat van pm}i naar pj,is in (II.2.30) a

gelijk aan een.

Indien

a - 1

volgt uit (II.2.30) en (II.2.2) dat:

)- 8TI1
h,l }

8m1
dh.l } aM h,l

s(tmfi ~.7 ~ Y~,l 8dh ~l 1I ~ 8dh ~l m1 adh ~l M

(II.2.31)

(II.2.32)

Indien het gewicht dh 1 alleen in 1I1 voorkomt en niet in m1 en M~dus indien
~

a- 1; II1 - f(
h.l)' m1 - m1' M- M

dan geldt in (II.2.32) dat:

aII1
dh,l - 1adn~l n1

omdat 1I1 het produkt is van een aantal getallen en dh l.
~

(II.2.33)

(II.2.3~)

Verder geldt dan in (II.2.32) datr



-34-

a~- dh 1
' - 0

adh~l m1

8M h,l - ~
8dh~l M

Indien (II.2.33) geldt, is (II.2.32) dus gelijk aan één.

(II.2.35)

(II.2.36)

Indien alleen M een functie is van dh 1- zoals in (II.2.15) - dus indien
~

a- 1; II~ - 1i1; m1 - m1; M - f'(dh
1)~

dan volgt uit (II.2.32) dat:

aM dh,l
s(tm}i,j, dh~l) - a

h 1 M.~

(II.2.37)

(II.2.38)

Indien m~ een functie is van dh 1, is M dat ook per definitie. Elk element van m1

is nl. ook een element van M. Indien dat het geval is - zoal~in (II.2.9) - d.w.z.

indien geldt: .

a- 1; II1 - II1; m1 - f"(dh~l); M- f'(dtl~l)

dan volgt uit(II.2.32) dat:

) - am1
h,l } óM dh,l

s(tmfi,j' h,l adh 1 m1 ódh 1 M
~ ~

(II.2.39) '

(II.2.40)

Indien II1 en M en niet m1 een funktie zijn van dh 1- zoals in (II.2.9) - is
~

(II.2.32) gelijk aan (II.2.3~) plus (II.2.38).

Dus indien:

a- 1; II~ - f(dh~l); m1 - m1; M - f'(dh~l) (II.2.41)
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dan volgt uit (II.2.32) dat:

a~ ) - 1 t aM dh,l
s(tm}i,j' h,l adh 1 M

~
(II.2.42)

Indien noch Ii1, noch m1 noch M een funktie is van dh~l,dan is (II.2.32) gelijk

aan nul.

Voorbeeld:

Bij de berekening van de gevoeligheid voor d(Ii,Y) in figuur (I.1.4) wordt ge-

bruik gemaakt van (II.2.38), (II.2.40) en (II.2.42). De berekening verloopt ana-

loog aan die van de gevoeligheid vóor d in het vorige voorbeeld.
(Y,Ii)

De gevoeligheid voor d(Ii,Y) wordt in onderstaande tabel gegeven.

s(tmti,j' d(Ii,Y))
bij

d(Ii,Y)
- 0.14

j

mfi Ch Ii Y

Y-1 0.32 0.54 0.54

~un 1.54 0.54 1.54

Eg 0.54 0.54 0.54

(II.2.43)

De waarde van de elementen van (II.2.43) zijn ongeveer gelijk aan die van (II.2.25)

omdat d(Ii,Y)
in hetzelfde circuit ligt als

d(Y,Ii).
De enkelvoudige paden van

Dun naar Ch en naar Y bevatten
d(Ii,Y),

terwijl in (II.2.25) de enkelvoudige

paden van Y-1 naar Ii én van Eg naar Ii
d(Y,Ii)

bevatten. Vandaar de verwisseling

van de waarden van de betreffende elementen in (II.2.43) en (II.2.25).



-36-

De gevoeligheid voor d(Ch,Y)
wordt in onderstaande tabel gegeven.

s(tm}i~j~ d(Ch,Y))
bij

d(Ch,Y) - 0.71

j

mti Ch Ii Y

Y 1.47 2.47 2.47-1

~un 1.47 0.51 1.47

Eg 1.47 1.47 1.47

Hierbij geldt dat:

d

{aa Mh Y } ' - 1.47
(Ch,Y)

d(Ch,Y) -
0.71

De enkelvoudige paden van Y-1 naar Ii en Y bevatten
d(Ch Y)~~

(II.2.44)

(II.2.45)

Bij t(~~~Ii) bevat m1 het element
d(Ch,Y).

Volgens (II.2.40) geldt daarom :

{s(t(~un,Ii) ' d(ch,Y))} --0.69 00ó f 1.4743 - 0.5139
d(Ch,Y) - 0.71

(II.2.46)
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De gevoeligheid voor
d(Y,Ch)

wordt in onderstaandetabel gegeven.

s(tm~i~j~ d(Y,Ch))
bij

d(Y,Ch)
- 0.69.

j

mfi Ch Ii Y

Y-1 1.47 1.47 1.47

4un 2.47 0.51 1.47

Eg 2.47 ~.47 1.47

(II.2.47)

De overeenkomst tussen (II.2.47) en (II.2.44) is vergelijkbaar met de overeen-

komat tussen (II.2.43) en (II.2.25).

Bi~ de berekening van de gevoeligheid voor d , d en d ~ geldt(Y-~,Ch) ( ES,Y) (Dun,Ii)
dat de partiële afgeleide van M en elke m~ naar die gewichten per definitie gelijk

is aan nul,omdat die gewichten behoren bij pijlen die niet in de endogene graaf

liggen. Indien het punt ph een vooraPbepaalde variabele voorstelt gaat (II.2.3)

over i n : .

atm}i
~.7

a aIIk
- Ma d

h,l k-1 adh,l ~
(II.2 .48)

Indien a - 1 zoals in (II.2.32) en indien punt ph een voorafbepaalde variabele is

zoals in (II.2.48) dan geldt:

.,. aTi1
h~l

s(tmti,j~ dh,l) -
adh,l ~~

(II.2.49)
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(Y-1~j), d(Y-1~Ch)) - 1 voor j- Ch, Ii, Y (II.2.52)

s(t(~un,j)' d(~un,Ii)) - 1 voor j- Ch, Ii, Y (II.2.53)

s(t(Eg,j)' d(Eg,Y)) - 1 voor j- Ch, Ii, Y

Indien bovendien ]i1 een funktie is van dh 1 dus indien:
~

a- 1; ph - voorafbepaalde variabele; 1I1 - f(dh 1) (II.2.50)
,

dan geldt:

s(tm~i,J' h,l)
- 1 (II.2.51)

Voorbeeld:

Volgens (II.2.50) en (II.2.51) geldt in figuur (I.1.4) dat:

s(t

Indien II1 geen funktie is van dh 1 dus indien:
,

a- 1; ph - voorafbepaalde variabele; n1 - n1

dan geldt:

(II.2.54)

(II.2.55)

a (II.2.56)s(tmti,j' h,l
- 0

Voorbeeld: . ,.
Volgens (II.2.55) en (II.2.56) geldt in figuur ( I.1.4) dat :
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s(t(Y ~j), d 1) - 0 voor j- Ch, Ii, Y
-1 h'

(h,l) - (~un,Ii), ( Eg,Y) (II.2 .57)

s(t(e~~j), d ~1)- 0 voor j- Ch, Ii, Y

(h,l). - (Y-1,Ch), ( Eg,Y) (II.2 .58)

s(t(E ~j), dh 1) - 0 voor j- Ch, Ii, Y8 ~

(h,l) - (Y-1,Ch), (~un,Ii) (II.2 .59)

Alle gevoeligheden voor alle gewichten zijn nu berekend en zijn gegeven in

(II.2.25), (II.2.43), (II.2.44), (II.2.47), (II.2.52) t~m (II.2.54) en (II.2.57)

t~m (II.2.59). Wanneer men de grootter van die gevoeligheden vergelijkt, blijkt

dat de gevoeligheden voor de gewichten d en d over het algemeen het(Ch,Y) (Y,Ch)
grootst is. In tabel (II.2.44) en (II.2.47) zien we dat de gevoeligheid voor die

gewichten eenmaal gelijk is aan 0.51, zes keer gelijk aan 1.47 en twee keer ge-

lijk aan 2.47. De grote gevoeligheid voor die gewichten wordt veroorzaakt door

de grote invloed van die gewichten op de waarde van M. Die gewichten zijn immers

de gewichten van de pijlen van het circuit met de grootste multiplier-waarde:

circuit waarde van multiplier

0.71
Ch Y

0.69

1 1
1-0.71xo.69 - 0.5101 - 1'96

1.27

Y 0.14 I1

1 1
1-1.27x0.1 - 0.8222 - 1'22

. ,.

(II.2.60)
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