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Samenvatting

Na een beknopte bespreking van de klassieke AOQL-methode en de door van
Batenburg, Kriens en Veenstra geintroduceerde EOQL-methode, wordt een
algoritme beschreven dat onder alle omstandigheden naar de oplossing van
het EOQL-model convergeert. Het rapport wordt besloten met enkele opmer-
kingen over het verwerken van voorinformatie en enkele tabellen.
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1. DE AOQL-METHODE

Onder de naam AOQL-methode (Average Outgoing Quality Limit) is een door
Dodge en Romig in de jaren dertig ontwikkelde methode bekend geworden
waarmee men met behulp van een aselecte steekproef een garantie geeft voor
het gemiddeld aantal fouten dat maximaal na controle in een populatie
achter blijft. Bij deze methode worden fouten die in aantal hoogstens
gelijk zijn aan een vooraf gekozen goedkeurgrens verbeterd of wordt, in-
dien het aantal fouten deze goedkeurgrens overschrijdt, de populatie in-
tegraal gecontroleerd. Een en ander betekent dat de kwaliteit ná controle
altijd minstens zo goed is als de kwaliteit vóór controle.
Het is natuurlijk ook mogelijk om een populatie op te delen in een aantal
deelpopulaties en aan iedere deelpopulatie eenzelfde eis op te leggen. In
het vervolg zullen de woorden populatie en deelpopulatie dan ook door
elkaar gebruikt worden, tenzij anders vermeld.
Hoewel in eerste instantie ontwikkeld voor industri~le doeleinden, is de
methode later door onder anderen Kriens en Dekkers vertaald naar toepas-
sing binnen de accountantscontrole (vgl. J. Kriens en A.C. Dekkers (1979))
en door Veenstra en Kriens naer de controle van administratieve processen
(vgl. R.H. Veenstra en J. Kriens (1982)).
Algemeen geformuleerd is AOQL een methode om met zo min mogelijk controle-
en herstelwerk te garanderen dat een te behandelen of controleren popula-
tie aan een vooraf gestelde kwaliteitseis voldoet.
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2. DE AOQL-METHODE VOLGENS DODGE EN ROMIG

2.1. Beschrijving

Deze paragraaf is gebaseerd op H.F. Dodge en H.G. Romig (1959). Gegeven is
een populatie van N elementen welke M defecten of fouten bevat. Er wordt
een aselecte steekproef zonder teruglegging getrokken van de omvang n. Het
aantal fouten k in de steekproef is dan hypergeometrisch verdeeld met
parameters n, M en N-M, dus

(2.1) k E H(n,M,N-M).

Wanneer p- M~N voldoende klein is en n klein is ten opzichte van N(als
vuistregel wordt genomen n~N ~ 0,1, M~N C 0,1 èn n) 5), dan kan de hyper-
geometrische verdeling voldoende nauwkeurig benaderd worden door de
Poisson verdeling met parameter ~- n.p. Dus bij benadering geldt:

(2.2) k E P(~).

Zij k~ de vooraf gekozen goedkeurgrens, dan is het verwachte aantal te
onderzoeken exemplaren E(I) gelijk aan

(2.3) E(I) - nP[k ( k0] t NP[k ~ k~].

Dodge 8~ Romig veronderstellen nu ten onrechte, zie hiervoor paragraaf 2.2,
dat het verwachte aantal verbeteringen p.E(I) bedraagt, zodat de gemiddel-
de fractie fouten na controle, pa, wordt:

(2.4) Pa - (M-p.E(I))~N - P.(N-n)~N.P[k s k~].

Afgezien van het feit dat de formule voor het verwachte aantal verbeterin-
gen onjuist is, is het intuitief duidelijk dat het hier niet gaat om een
gemiddelde fractie fouten na controle masr om een verwachtingswaarde.
Dodge 8~ Romig lijken dit gegeven over het hoofd te hebben gezien.
Bij gegeven {N, n, k0} is de relatie tussen pa en p als volgt weer te
geven:
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Figuur 2.1. Het verband tussen de verwachte fractie achterblijvende fouten
na controle pa en de fractie fouten voor controle p.

Het verloop van de figuur 2.1 is aannemelijk omdat, wanneer er vóór con-
trole weinig fouten in de populatie aanwezig zijn, men in z'n algemeenheid
kan zeggen dat er in de steekproef ook weinig fouten aanwezig zouden zijn,
en er dus weinig fouten verbeterd worden zodat de curve die pa als functie
van p beschrijft op of juist onder de 45o-lijn zal liggen. Terwijl voor
waarden van p in de buurt van 1 er in de steekproef veel fouten zullen
worden aangetroffen, meer dan de vooraf gekozen goedkeurgrens, en er dien-
tengevolge integraal gecontroleerd zal worden wat betekent dat de fractie
fouten na controle pa naar nul zal tenderen.

Omdat pa een continu differentieerbare functie van p is, is er een maximum
aan te wijzen dat voldoet aan de volgende voorwaarde:

(2-5) dpaldp - 0 e~

(2.6) (N-n)~N.{P[k 5 k~] . p.d(P[k s k~])~dp} - 0.
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Gebruik makend van eigenschappen van de Poissonverdeling, zie appendix A,
en na delen door NNn, is formule (2.6) verder te vereenvoudigen tot:

(2.7) P[k C k0] - npP[k - k0] - 0.

Veronderstellen we verder dat het maximum van pa wordt bereikt in p- pl
dan kan (2.~) met behulp van x- n.pl numeriek naar x worden opgelost. Dat
voor deze pl inderdaad een maximum wordt bereikt kan worden geverifieerd
met behulp van de tweede afgeleide. Dit maximum heeft als waarde:

(2.8) Pb - P1.(N-n)~N.P[k S k0~~ - x],

of, met behulp van (2.~),

(2.9) PL - [l~n - 1~N].x2.P[k - k0~ - x].

Met y- x2.P[k - k0~~ - x] volgt:

(2.10) PL - Ll~n - 1~N].y.

Indien n, N en k0 bekend zijn kan het maximum pL berekend worden. In de
praktijk kan n vrij gekozen worden. Men maakt van deze vrijheid gebruik
door een eis aan de maximum waarde pL op te leggen. Het is dan mogelijk
een waarde n- n~ te bepalen, zodanig dat voor iedere waarde van p de
verwachte fractie fouten na controle de gekozen waarde P~ niet over-
schrijdt.

(2.11) n - nw - N.y~(N.PLfy).

Op deze wijze kan men bij gegeven N, PL voor iedere k0 een optimale n
uitrekenen. Vervolgens kan pl berekend worden.
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2.2. De fout in het model van Dodge 8~ Romig

Dat de door podge 8~ Romig impliciet gemaakte veronderstelling dat het
verwachte aantal verbeteringen p.E(I) bedraagt onjuist is, blijkt uit hetN) -
volgende voorbeeld.
Stel dat k~ - 0, dan wordt bij het aantreffen van één of ineer fouten in de
steekproef overgegaan op integrale controle. Het verwachte aantal te con-
troleren exemplaren respectievelijk het verwachte aantal verbeteringen,
E(R), bedragen dan:

(2.12) E(I) - n.P[k - 0] t N.P[k ) 0].

(2.13) E(R) - O.P[k - 0] t M.P[k ) 0].

Hieruit blijkt dat het verwachte aantal verbeteringen niet gelijk is aan
p.E(I).

Een algemene afleiding maakt duidelijk dat p.E(I) en E(R) gelijk zijn san:

(2.14) p.E(I) - n.p.P[k s k~] f M.P[k ~ k~].

kp
(2.15) E(R) - i k.P[k - k] t M.P[k ~ k~].

- k-0 - -

k~
Dodge 8~ Romig hebben dus ten onrechte verondersteld dat ï k.P[k - kC] -

k-0 -
n.p.P[k s k~]. Het verschil tussen beide termen is als volgt uit te leg-
gen. Het linkerlid is gelijk aan P[k 5 k~] maal de conditionele verwach-
ting van het aantal fouten gegeven dat de populatie niet is afgekeurd,
terwijl in het rechterlid met de onvoorwaardelijke verwachting van k wordt
vermenigvuldigd.
Het verschil tussen beide termen is relatief klein doch gelijkstelling zou
tot wiskundig onbevredigende resultaten leiden; de eerste afgeleide van pa

M) Ook uitgaande van de door podge en Romig gehanteerde formules, zijn de
door hen berekende tabellen niet foutloos; hierop is o.a. gewezen door
M. Vermaas (1984) en door R.H. Veenstra en J.C. Buysse (1985).
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is nergens meer gelijk aan nul (vgl. P.C. van Batenburg, J. Kriens en
R.H. Veenstra (1988)). Op de verdere consequenties wordt in de volgende
paragraaf ingegaan.



3. DE EOQL-METHODE

De EOQL-methode (Expected Outgoing Quality Limit) is een in P.C, van
Batenburg et al. (1988) beschreven, verbeterde versie van de AOQL-methode.
In deze paragraaf wordt deze methode samengevat en wordt aangegeven hoe
bij de EOQL-methode de oplossingen berekend kunnen worden.

3.1. Het EOQL-model

DeFinieer de fractie fouten na controle als Qa, dan volgt voor de stochast

~a:

pa - P - kIN,
(3.1)

pa-0

k - 0,1,...,k0 (kOsn)

, elders

De bijbehorende kansen worden gegeven door (2.1), respectievelijk benaderd
door (2.2). Er geldt dan

k0
(3.2) E(pa) - F (P-k~N).P[k - k].

k-0 -

Met behulp van de eigenschappen in appendix A kan dit geschreven worden
als:

(3.3) E(pa) - P.(N-n)~N.P[k 5 k0] t n.p~N.P[k - k~].

Het maximum van E(~g) bij vaste steekproefomvang wordt gevonden door de
partiële aFgeleide van E(pa) naar p gelijk aan nul te stellen:

(3-4) ~E(~a)I~P - 0,

wat equivalent is met

(3.5) (N-n)~N.P[k S k~] - P[k - k~].{n.pl - n~N.(1tk0)} - 0.
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Dezelfde procedure volgend als in paragraaf 2.1 volgt er voor de optimale
nw:

k
(3-6) nx - N.Y~(N.PLt XD.Y).

vergelijk ook formule (2.11).

3.2. De oplossingsmethode

Het berekenen van de optimale n~ in de EOQL-methode is in tegenstelling
tot bij de AOQL-methode een stuk gecompliceerder geworden. Daar waar voor-
heen kon worden volstaan met de variabele x- n.pl in (2.~) teneinde een
differentiaalvergelijking op te lossen in x, resulteert in (3.5) een dif-
ferentiaalvergelijking die behalve van x ook van n~N afhangt. Om x i.n
(3.5) op te lossen zal de verhouding n~N bekend moeten zijn, terwijl n
slechts op te lossen is met behulp van x en y in (3.6). Er ontstaat der-
halve een identificatieprobleem.

Van Batenburg et al. (1988) gebruiken bij gekozen kD (kD~O) nu de volgende
procedure:

(1) Substitueer voor n~N een waarde die varieert op het interval
[0, 0,1] in (3.5):

(2) Bereken die x- n.pl wasrvoor (3.5) voldoet;
(3) Bereken y- x2.P[k - k~~a - x];
(4) Bereken n' volgens (3.6);
(5) Vergelijk n~~N met de in (1) gesubstitueerde waarde van n~N.

Als de van te voren gekozen waarde n~N in vijf significante decimalen
identiek is aan de uit de berekening volgende verhouding n~~N is het iden-
tificatieprobleem naar tevredenheid opgelost. Wanneer dit (nog) niet het
geval is wordt de gehele procedure herhaald voor een andere waarde van
n~N. Het ligt voor de hand om als startwaarde van n~N de waarde 0 te kie-
zen en vervolgens met stapgrootte l~s het interval [0, O,lJ te doorlopen.
Hier is s dan een macht van tien. De stapgrootte l~s alsmede de breedte
van het interval kunnen zonodig tijdens dit proces verder worden verfijnd.
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Zo resulteert voor iedere gekozen k0 een optimale nN(k0). Met behulp van
deze n"(k0) verzameling kan bij een indicatie van de vooraf in de popula-
tie aanwezige fractie fouten p het verwachte aantal te onderzoeken exem-
plaren worden geminimaliseerd. Dus:

(3.7) n~(k )E(I(k0)) - n"(k0).P[k 5 k0] . N.P[k ~ k0],
0

met k E P(n'(k0).p).

Ofschoon er bij de uitvoering van genoemde werkwijze in de vorm van een
geschreven computerprogramma nooit ernstige onvolkomenheden zijn ontdekt
is genoemde werkwijze toch onbevredigend. Hierop zal nader worden ingegaan
in g 3.3.

3.3. Nadere beschouwing van de gebruikte oplossingsmethode

De keuze van het rechtereindpunt van het toegelaten interval voor n~N in
paragraaf 3.2 wordt beargumenteerd met het gegeven dat voor een steek-
proefomvang welke hoogstens lOx van de populatieomvang bedraagt de benade-
ring van de hypergeometrische verdeling door de Poissonverdeling voldoende
nauwkeurig is. Dit is inderdaad juist, masr indien n~N ~ 0,1 zal er een n"
berekend worden welke groter is dan de strikt noodzakelijke steekproefom-
vang. Met andere woorden: de berekende steekproef n~ is te hoog, maar het
zal duidelijk zijn dat de vooraf aan de populatie opgelegde eis dat het
verwachte aantal fouten na controle niet de waarde PL mag overschrijden,
niet zal worden geschonden.
Het is van belang dit op te merken daar het niet evident is dat de ge-
vraagde n"~N wel op het aangegeven interval ligt.

In de in de paragrafen 2.1 en 3.1 geformuleerde modellen worden geen
strikte eisen opgelegd aan de maximaal toegelaten fractie fouten na con-
trole PL. Er kan echter bewezen worden, zie paragraaf 4, dat buiten de
triviale assumptie PL E[0,1] er nog meer eisen opgelegd moeten worden
daar anders de oplossingen van (2.5) en (3.4) niet bestaan; er zijn
slechts randextrema aan te wijzen. De curve die E(Qa) beschrijft als func-
tie van de voorkans p verloopt dan niet conform figuur 2.1.
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Een andere veronderstelling welke nader beschouwd kan worden, is of de
berekende ( n~,pl) de functie E(pa) wel maximaliseert. Immers E(pa) is bij
vaste N en gekozen k0 een functie van (n,p) en derhalve is het denkbaar
dat waar (3.4) voldoet, weliswaar geldt dat ~E(pa)~~p - 0, maar tevens
geldt dat:

(3.8) ~E(pa)~~n - 0.

In dat geval zouden we met een zadelpunt te maken kunnen hebben en zal
nader onderzoek noodzakelijk zijn. Maar wanneer (3.4) en (3.8) beide gel-
den en er geen sprake is van een zadelpunt zal de functie E(Ea) een locrial
extreem bereiken en zijn er andere oplossingsmethoden denkbaar. Dus de
gekozen werkwijze is slechts dan plausibel wanneer (3.8) niet geldt!
Voor de gebruikte methode van oplossen is tenslotte geen algoritme be-
schreven waarvan is bewezen dat het naar een oplossing convergeert.

3.4. De variantie van de foutenfractie na controle

In het voorafgaande is steeds gesproken over de verwachte fractie fouten
na controle. Dat hiermee nog geen uitspraak is gedaan over de gemiddelde
fractie na controle moge duidelijk zijn. Het feit dat de na controle ach-
terblijvende fractie fouten een stochast is, impliceert dat niet alleen de
verwachtingswaarde maar ook de variantie berekend kan worden. Hiermee is
een maatstaf gevonden om de afwijking tussen het gerealiseerde gemiddelde
en de verwachtingswaarde te kwantificeren. De in dit verband meest belang-
rijke variantie is die van ~8, voor p- pl. De afleiding hiervan geschiedt
op de gebruikelijke wijze doch vergt voor k0 ~ nul veel rekentijd. In
verband hiermee wordt alleen de variantie voor k0 - 0 in p- pl gegeven:

(3.9) Var(pa~k0-0, P-P1) - E(Pa)P-P1 - PL - P~.(e-1).

Een gebruikelijke manier om de variantie van een gemiddelde te reduceren
is het vergroten van het aantal elementen waaruit dat gemiddelde is samen-
gesteld. In dit geval is dat het aantal deelpopulaties. Hierin schuilt één
reden waarom in de praktijk veelvuldig deelpopulaties worden onderscheiden
(aan iedere deelpopulatie wordt vanzelfsprekend dezelfde eis wat betreft
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pL opgelegd); een andere reden is dat hoe meer deelpopulaties, des te
minder werk integrale controle zal vergen bij onverhoopt afkeuren.

3-5. Een voorbeeld

Het volgende voorbeeld is ontleend aan van Batenburg et al. (1988). Stel
dat kQ gelijk is aan nul. Volgens Dodge ~ Romig volgt uit (2.~) dat x- 1
en y- e-1. De berekende steekproefomvang bedraagt dan volgens (2.11):

(3.10) n~ - e-1~(PLte-1~N).

Volgens de EOQL-methode volgt uit (3.5) eveneens dat x- 1 en y- e-1. De
steekproefomvang is dan volgens (3.6) gelijk aan:

(3.11) nM - e-1~PL

en is onafhankelijk geworden van N. Voor k~ - 0 werd dus voorheen een te
kleine steekproef berekend. Bij beide methoden geldt pl -(nN)-1

Wanneer n~ wordt berekend bij k0 - 0 en voor PL - 1 dan leveren beide
methoden uitkomsten die tot ontevredenheid stemmen. Immers de assumptie
PL - 1 betekent niets anders dan dat er helemaal geen eis wordt opgelegd
aan de achterblijvende fractie fouten na controle, er hoeft derhalve geen
steekproef te worden getrokken en alle uitkomsten n' ~ 0 zijn niet meer te
interpreteren.

Uit het gegeven voorbeeld blijkt dat de EOQL-methode andere uitkomsten
geeft bij k~ - 0 dan de AOQL-methode, maar voor bepaalde waarden van PL
voldoet ook de EOQL-methode niet aan de gestelde verwachtingen. In para-
graaf 4 zal de methode verder worden vervolmaakt. Er zal tevens een algo-
ritme worden beschreven dat onder alle omstandigheden naar de oplossing
van het model convergeert.
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4. DE HERZIENE OPLOSSINGSMETHODE

Deze paragraaf en de volgende beschrijven de verbeterde methode van oplos-
sen van het EOQL-model. In eerste instantie zal een andere benadering
worden gepresenteerd die uitgaat van dezelfde vergelijkingen (3.5) en
(3.6) zoals beschreven in paragraaf 3. Bij de behandeling van het algorit-
me in paragraaf 5 zullen (3.5) en (3.6) echter worden herschreven.

4.1. Interpretatie van de probleemstelling

Zij gegeven de functie van twee variabelen E(n,p) bij vaste N en k~:

k~
(4.1) E : [O,N].[0,1] -~ R, E(n,p) - F (p-k~N).p[k - k].

k-0

Dan geldt dat E(n,p) op het gegeven domein gelijk is aan E(Q ) zoals ge-a
formuleerd in (3.2).
Het zoeken naar een maximum van E zal kunnen geschieden volgens de methode
van partiële afgeleiden, mits deze partiële afgeleiden bestaan op
(O,N).(0,1). Nader onderzoek wijst uit dat de functie E op het gegeven
domein niet altijd een globaal extreem in het inwendige van dit domein
bereikt. De probleemstelling vraagt echter om die n~ wasrvoor voor iedere
p nog juist is voldaan aan de eis dat E s PL. Het ligt dus voor de haiid de
functie:

(4.2) E" - E - PL

te definiëren en vervolgens op het aangegeven domein, waar mogelijk, de
niveaukromme E" - 0 te tekenen. Om nu te beantwoorden aan de probleemstel-
ling zou gekeken kunnen worden naar de verzameling van n-waarden waarvoor
E~ voor iedere p altijd kleiner of gelijk is aan nul en vervolgens het
infimum van deze verzameling te beschouwen als de gevraagde n~. De pro-
bleemstelling kan dan als volgt geformuleerd worden:

(4.3) min n, onder de voorwaarde dat E" 5 0.
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De situatie wordt verduidelijkt in figuur 4.1.

~L Y r ~

Figuur 4.1. De niveaukromme E~ - 0.

Voor wat betreft het verloop van de niveaukromme kan eenzelfde redenatie
gegeven worden als bij figuur 2.1. Als p kleiner is dan PL geldt voor
iedere n dat E~ kleiner is dan nul. Voor grotere waarden van p kleiner dan
pl zal steeds een grotere steekproef getrokken moeten worden zodanig dat
EM - 0. Bij waarden van p groter dan pl mag verwacht worden dat op inte-
grale controle overgegaan dient te worden, een kleinere steekproef is dan
al voldoende. De niveaukromme is continu in p op het interval [PL, 1)
omdat E' continu is in n en p.

Merk tenslotte op dat er voor pl - 1 altijd op integrale controle wordt
overgegaan, zodat voor iedere n geldt:

E~ - -PL.

Het gearceerde gebied in figuur 4.1 is toegelaten in die zin dat voor de
combinaties van (n,p) die hier in liggen het verwachte aantal fouten na
controle in verhouding tot de populatieomvang kleiner zal zijn dan de
vooraf gekozen fractie PL. Zoals in de figuur is af te lezen zal nl niet



voldoen aan (4.3) omdat voor alle p-waarden die groter zijn dan pl de
verwachte fractie fouten na controle groter zal zijn dan de vooraf gekozen
PL. Voor de steekproefomvang gelijk aan n2 doen deze problemen zich niet
voor, maar het kan beter. De optimale n~ is die n waarvoor geldt:

(4.4) dnldp - - ~E~I~P I ~EMI~n - 0,

mits voldaan is aan een aantal voor de toepassing van de impliciete func-
tiestelling noodzakelijke voorwaarden, vgl. Appendix B. Tevens zal moeten
gelden dat, wil het model bruikbaar zijn, de oplossingen in het aangegeven
domein liggen. Vervolgens kan met (3.~) de verwachte hoeveelheid werk
worden geminimaliseerd.

4.2. Een illustratief voorbeeld

Voor k~ - 0 is de optimale steekproefomvang evenals bij de AOQL- en EOQL-
methode algebraYsch uit te rekenen. Er volgt:

(4.5) E" - 0 e~ p.e-n.P - P - 0.L

(4.6) e~ n(P) - ln(PLIP)I'P~

mits deze natuurlijk logaritme bestaat.

De oplossing wordt gevonden door de eerste afgeleide naar p te berekenen,
en gelijk aan nul te stellen.

(4.7) dnlaP - L1 t ln(PLIP)]Ip2.

wat leidt tot:

(4.8) pl - e.PL, en m.b.v. (4.6) tot n` - e-lIPL.

Zodat n~.pl - 1, zoals mocht worden verwacht.
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Formeel gezien zou, zoals de oplossingsmethode hier wordt gegeven, nog
gecontroleerd moeten worden of ~E'~~n in (n~,pl) ongelijk aan nul is. Daar
ectrter n als furrctie van p te schrijven is, is dit overbodig.
Voor de gevallen waarin k~ ) 0 is het niet mogelijk de optimale steek-
proefomvang algebraisch uit te rekenen en zullen de oplossingen numeriek
moeten worden bepaald. Daarbij dient dan tevens gecontroleerd te worden of
aan de voorwaarden van de impliciete functie stelling is voldaan.

4.3. Vergelijking van de oude en nieuwe oplossingsmethode

Een vergelijking tussen de oude en de nieuwe oplossingsmethode laat zien
dat beide oplossingsmethoden nagenoeg identiek zijn. Immers wanneer
(n",pl) de differentiaalvergelijking (4.4) oplost en bovendien voldaan is
aan E" - 0, dan zal ook voldaan zijn aan (3.5) en (3.6). Het is dus zo dat
de oplossingen verkregen met de nieuwe werkwijze ook gevonden zouden wor-
den wanneer de oude werkwijze was gevolgd. Omgekeerd is dit niet zonder
meer te stellen. Neem als voorbeeld een bij k~ - 0 vooraf gekozen waarde
van PL welke groter is dan e-1, dan volgt er met behulp van de oude oplos-
singsmethode een optimale steekproefomvang nN welke kleiner is dan 1 en
een pl welke groter is dan 1, zie paragraaf 3.5. Het zal duidelijk zijn
dat met name het laatste gegeven tot nadenken moet stemmen. In de nieuwe
methode van oplossen doen zich zulke problemen niet voor. De vergelijking
(4.4) wordt namelijk op het aangegeven domein opgelost en indien, zoals in
bovenstaand voorbeeld, er geen punten kunnen worden gevonden welke toege-
laten zijn, zal de methode zich verder richten op mogelijke randextrema.
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.
o P~ ~ P, f

Figuur 4.2. De niveaukromme EM - 0.

In de figuur 4.2 is dat te zien. Het maximum van de curve die n beschrijft
als functie van p zal worden aangenomen in p- pl - e.PL. Als pl groter is
dan 1 dan ligt dit maximum buiten het toegelaten gebied. De optimale
steekproefomvang wordt dan gevonden door n op te lossen uit E~ - 0 voor
pl - 1. Sovendien is het niet vanzelfsprekend dat n~`~N altijd kleiner is
dan 0,1. Beschouw hiervoor de bij k0 - 0 vooraf gekozen waarde van PL
kleiner dan e-1~N, dan zal de optimale steekproefomvang zelfs een waarde
aannemen die groter is dan N. In de nieuwe methode is dit uitgesloten.
Vergelijking (4.4) is niet op te lossen op het aangegeven domein en de
optimale steekproefomvang wordt gevonden voor n~ - n- N.
Tenslotte zal bij een PL kleiner dan 10.e-1~N een steekproefomvang bere-
kend moeten worden die groter is dan N~10, zodat de procedure zoals gefor-
muleerd in de punten (1) tot en met (5) van g 3.2 niet tot een oplossing
zal leiden.

Buiten het voordeel dat de nieuwe oplossingsmethode nog voldoet in de
hierboven geschetste situaties, is er nog een ander verschil aan te wij-
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zen. Daar waar voorheen gewerkt werd met x- n.pl wordt in de nieuwe op-
lossingsmethode gewerkt met (n,p). Dat bij de AOQL-methode de variabele
x- n.pl gebruikt kon worden, ligt aan de vorm van (2.7):

(2.7) P[k ~ k~] - n.p1.P[k - k0] - 0.

een vergelijking waarin alleen de combinatie x- n.pl voorkomt. De waarde
van x is voor iedere k~ uniek bepaald. Vergelijking (3.5) kan niet op een
dergelijke wijze worden herschreven: de variabele n blijft als afzonder-
lijke variabele aanwezig. Daardoor ontstond het in ~ 3.2 genoemde identi-
ficatieprobleem. Wanneer echter de voordelen om met x- n.pl te werken,
zijn verdwenen, verdient oplossen met behulp van de punten (n,p) de voor-
keur.
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5. EEN ALGORITME VOOR DE OPLOSSING VAN HET MODEL

In deze paragraaf wordt een algoritme beschreven dat onder alle omstandig-
heden naar de oplossing van het model convergeert. In eerste instantie
zullen de relevante vergelijkingen worden herschreven. Vervolgens worden
eigenschappen afgeleid en tenslotte wordt het algoritme geformuleerd.

5.1. De herschreven vergelijkingen

Zoals in paragraaf 4 naar voren is gekomen vraagt de oplossing van het
model om die (n',pl) waarvoor (4.4) geldt en bovendien E~ gelijk is aan
nul. Anders gezegd, de vergelijkingen (3.5) en (3.6) moeten simultaan
opgelost worden.
Deze vergelijkingen zullen dan ook als basis voor het hier volgende algo-
ritme dienen. Vergelijking (3.5) is een vergelijking in n en p; door

-n.pl 1
links door e te delen volgt met pl - p:

k0
(5.1) (N-n)~N. ï l~k?.(n.p)k-1~k0?.(n.p)k0.[n.p - n~N.(1tk0)] - 0.

k-0

Hij gegeven k0, PL en N kan (5.1) geschreven worden als:

(5.2) g(n~P) - 0.

Met behulp van x - n.pl, y- x2.P[k - k01~ - x] en PR - P[k - k0~a - x]
volgt voor (3.6): -

(5.3) nM - PL~[PR.pl.(pl-kO~N)].

Bij gegeven k0, PL en N is dit met pl - p te schrijven als:

(5.~) n" - f(n.P).

In de volgende paragraaf zullen eigenschappen van de functies g en f wor-
den afgeleid.
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5.2. Nadere analyse van de functies f en g

Bij de behandeling van de functies f en g en het hiermee te formuleren
algoritme zal er van worden uitgegaan dat de punten (n,p) E(O,N).(0,1).

Stelling 1
Voor de punten (n,p) die voldoen aan g(n,p) - 0 geldt voor iedere k0' PL
en N

(5-5) x- n.p ~ k~ ~ 1.

Bewijs

Voor k~ - 0 is de bewering triviaal.
Voor iedere k~ ) 0 is vergelijking (5.2) equivalent met (3.5), welke ver-
gelijking voor k0 ) 0 met behulp van P[k ( kp~~ - x] - PE herschreven kan
worden als

(5.6) nIN - (P~-n.p.PR)~[P~ - (lfk~).PR].

Wil n~N toegelaten zijn dan moeten teller en noemer in het rechterlid van
(5.6) hetzelfde teken hebben én n~N ( 1. Stel nu dat x) k~ t 1, dan is de
noemer in (5.6) negatief.
Immers:

voor k~ - 1 en x) 2 geldt

P[k ( 1] - 2 P[k - 1] C 0;

stel dat de uitspraak juist is voor willekeurige k~, dan geldt voor k~ t 1
en x) k~ t 2

P[k 5 k~ t 1] -(kpt2).P[k - kp t 1] -

P[k S k~] -(k~fl).P[k - k~ } 1] ~

(k~tl).{P[k - k0] - P[k - k~ t 1]} ~ 0,
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waardoor de bewering volgt met volledige inductie.
Wanneer echter de noemer negatief is dan volgt met behulp van (5.6) en de
eis n~N C 1 voor de teller dat x- n.p ~ k0 t 1. Dit is in tegenspraak met
de eerder gemaskte veronderstelling dat x) k0 t 1. Wsarmee de stelling
bewezen is.

Stelling 2
Voor M) k0 definieert de vergelijking g(n,p) - 0, n als continue, strikt
monotoon dalende functie in p.

Bewi s
Daar g continu is in n en p, volgt direct dat n een continue functie van p
is indien g(n,p) - 0.

Met behulp van de impliciete functie stelling kan geschreven worden

(5.7) an - - ~dp ~g~~n'

Stel dat n niet strikt monotoon is in p, dan zijn er punten waarvoor
~ - 0. Ofwel

N-n k0 ~P~ (n.p)k0-1 n ~~~N k~0 (k-1)r.n - (k0-1)~ n{np - N ( 1tk0)} - k0~ - 0.

Substitutie van (5.1) leidt tot

k
(5.8) NNn n ~{n t(nP- N(1tk0))(-nt p~)} - 0.

Oplossen van deze vergelijking naar x- n.p geeft

(5.9) x- C(2tk0).(N.p-k0) t k0]~CN.p - k0] ~ 2. k0.

Maar volgens stelling 1 moet x s k~ ~ 1 zijn, zodat n strikt monotoon is
in p. Door middel van het invullen van twee waarden van p en vervolgens de
bijbehorende n waarden numeriek te berekenen volgt dat n dalend is in p.
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Opmerking. Aan de voorwaarde k0 ( M is bij de hypergeometrische verdeling
altijd voldaan. Bij de benadering door de Poissonverdeling wordt onder-
steld dat aan deze voorwaarde voldaan blijft.

Stelling 3
Indien PL zo wordt gekozen dat er punten X-(nx,px) en Y-(n p) be-

Y~ Y
staan, zodanig dat g(X) - 0, g(Y) - 0 én [nx - f(X)].[nY - f(Y)] C 0, dan
heeft de functie f slechts één oplossing n- n` - f(n,p) welke voldoet aan
de voorwaarde g(n,p) - 0.

Bewijs
Stel dat de existentie van de punten X, Y gegeven is, dat volgt uit de
continuïteit van f dat nM - f(n,p) tenminste één oplossing heeft.

Stel nu dat A-(n',pl) en B-(n2,p2) beide oplossingen zijn dan geldt:

(5.10) E(ea)A - PL en E(~a)B - PL.

Veronderstel verder dat n~ ~ n2, dan geldt voor iedere p:

(5.11) E(~a)n~, 5 PL en E(~a)n 5 PL.
2

Beide punten A en B liggen op de kromme EM - 0, zie figuur 4.1, en corres-
ponderen met het globale minimum van de verzameling E' ( 0 als functie van
n. Hieruit volgt n" - nl, masr dan moeten volgens stelling 2 ook de cor-
responderende waarden van p aan elkaar gelijk zijn, dus pl - p2, waarmee
de stelling bewezen is.

5.3. Het algoritme

Het verdient aanbeveling om bij het lezen van deze peragraaf figtiur 5.1

als illustratie te gebruiken.

Het hier beschreven algoritme convergeert naar de oplossing van het model
in die zin dat het bij iedere vooraf gekozen AOQL-waarde PL, k0 en N de
bijbehorende optimale combinatie (n",pl) bepaalt.
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Eerst wordt een combinatie berekend die voldoet aan (5.2) en vervolgens
wordt geverifieerd of deze combinatie ook voldoet aan (5.3). Indien dit
niet het geval is wordt er verder geitereerd. De werking van het algoritme
kan verbaal als volgt weergegeven worden.

(1) Controleer of er bij de gegeven waarden PL, k0 en N punten X en Y
gevonden kunnen worden die voldoen aan de voorwaarden van stelling 3.

k
Het ligt voor de hand pX - NO en py - 1 te kiezen en dan met (5.2)

k
nx - n NO respectievelijk nY - n(1) te berekenen.
Als deze punten voldoen, vervolg de procedure in (2), als dit niet het
geval is wordt het optimum bepaald met behulp van een onderzoek naar
randextrema van EM - 0.

(2) Bereken een nieuwe pl - (pxtp )~2.
Y

(3) Bereken numeriek n(pl) die voldoet aan (5.2).
(4) Bereken f(n(pl)'pl)'
(5) BePaal t - n(P1) - f(n(P1),P1).
(6) Als t) 0, dan is n(pl) ) f(n(pl),pl), dus moet n omhoog (zie fig.

5.1) en p omlasg (stelling 2); de bovengrens voor p wordt verlaagd tot
pl en dit leidt tot het nieuwe punt Y-(n(pl),pl); als t~ 0, kies
dan X - (n(P1).P1).

(7) Ga terug naar stap (2).

Merk op dat in de hier beschreven iteratieprocedure er van uit gegaan is
dat in (1) f(X) ~ n(kO~N). Dit is juist en kan gecontroleerd worden door
deze waarden te berekenen.

Dat dit algoritme convergeert kan als volgt bewezen worden. Beschouw de
rij van onder- en bovengrenzen van pl namelijk:

(5.19) {~}. k - 1.2.3.... . a0 - kO~N.

(5.20) {bk}, k - 1,2,3,... , b0 - 1.

En de r J

(5.21) {P1 k.l} - ({ak}.{bk})~2.
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Beschouw de functie:

(5.2~) z:( D.1) ~ R . z(P1 ktl) - n(P1 ktl) - S(pl k41) k - 0.1,...

(zie stellingwaarbij S- f(n(pl k.l)'pl ktl)' n(pl kfl) monotoon dalend
2) en continu, g(n(P1 ktl)'pl k}1) - ~'

Dan geldt volgens stelling 3 dat z(pl k41) - 0 maar één oplossing heeft.

Als (1) z(pl ktl) C 0 dan is aktl - pl ktl, bktl - bk,
(2) z(P1 ktl) ~ 0 dan is aktl - ak, bktl - pl ktl,
(3) z(pl ktl) - 0 dan is het optimum gevonden.

Er geldt nu met behulp van stelling 2 voor k- 0,1,2,...:

(5.23) z(~) 5 D~ z(bk) 2 D;

(5.24) a~ s al s .. s ak s ... ( b0;

(5.25) b~ z bl z ... 2 bk ~... ~ a~.

Dus {ak} en {bk} zijn monotone rijen; ze zijn begrensd en dientengevolge
convergent. Veronderstel:

(5.26)
lim ak - 11 voor k~ m

lim bk - 12 voor k~ m.

Omdat

(5.27) ~ S I~ - bkI - ~.I(~-1-bk-1)I - ~k.~aD - b0~,

geldt met de insluitstelling dat:

(5.28) lim~ak - bk~ - I11 - 12I - 0~ k~ m
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en dus is 11 - 12 - L.

Nu geldt volgens (5.23):

(5.29) z(11) s 0, z(12) z 0.

Maar dan is het zo dat z(L) - 0. Waarmee de convergentie van het algoritme
bewezen is.

De werking van het algoritme wordt getoond in de figuren 5.1 en 5.2.

In de figuur 5.1 is te zien hoe het algoritme naar de oplossing (n~`,p~)
convergeert. In de rechterfiguur wordt uitgaande van gegeven onder- e.n
bovengrens van pl een nieuwe pl k berekend. De bijbehorende nk waarde
wordt numeriek bepaald. Vervolgens wordt met behulp van deze combinatie

(nk'pl k) in de linkerfiguur gekeken of de berekende steekproefomvang
links (te laag) dan wel rechts (te hoog) van de optimale steekproefomvang
ligt. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt de onder- of bovengrens
voor pl aangepast. Zo wordt in iedere iteratie het interval dat de optima-
le pl bevat gehalveerd en zal het interval uiteindelijk degenereren tot
een punt. In figuur 5.2 is de situatie getekend voor k~ - 0. Bij een keuze
van PL E[e-1~N, e-1) is de oplossing van het model met behulp van het
algoritme te bepalen. Wordt gekozen voor het linkereindpunt van het toege-
laten interval voor PL dan volgen voor (5.3) en (3.11) respectievelijk:

(5-30) n~ - PL~pl e-1 - n2.PL~e-1 - n2~N, dus n~` - N.

Iedere waarde van PL ~ e-1~N zorgt er voor dat het snijpunt van n" met de
450 lijn buiten het toegelaten gebied ligt. Hetzelfde argument kan worden
asngevoerd voor waarden van PL ) e-1. Voor de optimale steekproefomvang
volgt:

(5.31) n" ~ 1.
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Omdat bij deze keuze van k~ het produkt n.p - 1 zou voor de bijbehorende
pl gelden dat pl ~ 1, hetgeen natuurlijk niet toegelaten is. Volledig-
heidshalve dient vermeld te worden dat de oplossing bij k~ - 0 in de prak-
tijk algebraisch wordt bepaald.
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Figuur 5.1: De werking van het algoritme.
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Figuur 5.2: De werking van het algoritme bij k~ - 0.

0
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6. STRATEGIEEN MET DE EOQL-METHODE

Zonder 100x kennis van het aantal fouten vóór controle is het niet moge-
lijk om een efficiënte keuze te maken uit de oplossingsverzameling
{k0, n~(k0)}. Zelfs wanneer enige kennis omtrent p voorhanden is blijkt
het onbevredigend een keuze te maken met behulp van (3.7). De oplossing
van (3.7) is namelijk zeer gevoelig in p. De tabellen 6.1 en 6.2 illustre-
ren dit. In tabel 6.1 staan een aantal combinaties van goedkeurgrens en
bijbehorende steekproefomvang. Bij gegeven voorkans is in tabel 6.2 af te
lezen welke volgens (3.7) de optimale (k0,n~(k0)) combinatie is. Tevens is
de bijbehorende verwachte hoeveelheid werk getabelleerd.

In deze paragraaf zullen enige suggesties worden gedaan, teneinde de ge-
voeligheid in de oplossing van (3.7) te voorkomen. Paragraaf 6.1 behandelt
een tweetal strategieën waarbij de te verwachten fractie fouten na contro-
le, conform de gebruikelijke EOQL-methode, kleiner of gelijk is aan PL. In
paragraaf 6.2 wordt hiervan afgeweken.
Tot slot de opmerking dat de strategie~n één en twee slechts berusten op
"gesprekken rond de open hsard". Een bewijs dat deze strategieën de ver-
wachte hoeveelheid werk minimaliseren is (nog) niet voorhanden.

Tabel 6.1. Enkele combinaties van goedkeurgrens en bijbehorende
steekproefomvang bij N- 10000 en PL - 5X.

k0 : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

n" : 8 17 28 39 51 64 76 89 103 116
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Tabel 6.2. Optimale (k0,n~(k0)) combinaties en verwachte
hoeveelheid werk bij N- 10000 en P~ - 5X.

voorkans in X (k0,n~(k0)) E(I)

0,1 (1, 17) 18
0.5 (2. 28) 32

1 (3. 39) 46
1.5 (4. 51) 62

2 (5, 64} 84
2.5 (7. 89) 109

3 (9.116) 147

6.1. Voorkennis voortvloeiend uit voorafgaande controles

Wanneer er geen gekwantificeerde voorkennis van p aanwezig is, is het
onmogelijk een keuze te maken uit de verzameling van oplossingen {k0,
n(k0)}. De beslisser staat dan tenminste een tweetal alternatieven voor
ogen. In eerste instantie zou hij of zij iedere deelpopulatie, ongeacht
omvang of vermoedelijke kwaliteit vóór controle, kunnen behandelen met
dezelfde k0. Afhankelijk van de aangetroffen fractie fouten in de vorige
deelpopulatie kan de beslisser de populatieomvang van de te behandelen
volgende deelpopulataie vergroten c.q. verkleinen. Strategie 2 gaat echter
uit van vaste omvang van de deelpopulaties. Hierbij wordt de voorkennis
uit reeds gecontroleerde deelpopulaties gebruikt voor de keuze van de
goedkeurgrens k0. Aan beide methoden kleeft het nadeel dat in z'n alge-
meenheid verwachting en variantie van de achterblijvende fractie fouten in
de gehele populatie niet meer te interpreteren zijn.

Strategie 1
Veronderstel dat de beslisser in alle omstandigheden met dezelfde goed-
keurgrens wenst te werken. De beslisser die risico-avers is wil niet zon-
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der kennis vooraf de omvang van de verschillende te onderscheiden deelpo-
pulaties vaststellen. De keuze van de goedkeurgrens valt in twee alterna-
tieven uiteen:

(1) k~ - 0,
(2) k~ ) 0.

Bij een gedane keuze kan hij of zij nu de omvang van de eerste deelpopula-
tie zo kiezen dat deze gelijk is aan de bij de gekozen k~ behorende steek-
proefomvang. In dit geval wordt de eerste deelpopulatie integraal gecon-
troleerd. Indien de beslisser tevreden is met de aangetroffen fractie
fouten, dat wil zeggen het aantal fouten bedroeg niet meer dan de goed-
keurgrens, kan besloten worden om de omvang van de volgende deelpopulatie
te vergroten. Een soortgelijk argument kan worden gegeven bij een te hoog
aantal aangetroffen fouten waarbij besloten wordt tot verkleinen van de
omvang van de volgende deelpopulatie. De keuze van k~ is echter wel van
invloed op de interpretatie van verwachting en variantie van ea. Voor de
kansverdeling van pa geldt:

(6.1) ~a - p- k~N met kans P[k - k], k- O,l,...,k~
- 0 elders.

Zodat alleen in het geval k0 - 0, ~a in iedere deelpopulatie met dezelfde
verdeling benaderd wordt, ongeacht de keuze van de omvang van de deelpopu-
laties. Immers voor de kansverdeling geldt in het geval k~ - 0:

(6.2)
Pa - p met kans P[k - 0], k~ P(1)

pa - 0 elders,

en is derhalve onafhankelijk van N. Indien k~ ongelijk aan nul wordt geko-
zen dan is niet met zekerheid te zeggen of ~a in iedere deelpopulatie
dezelfde verdeling volgt. Het is dan ook nog de vraag of de verwachting en
variantie van Qa in de gehele populatie interpretabel zijn.
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Strategie 2
Veronderstel dat de beslisser maar uit twee k0 waarden wil kiezen, k0 - 0
en 1. Hij of zij heeft de beschikking over de bij deze k0 behoreride opti-
male steekproefomvang. Als de in de eerste steekproef aangetroffen fractie
fouten "laag" is dan kan de beslisser in de volgende te controleren deel-
populatie kiezen voor de gcedkeurgrens k0 - 0, terwijl bij een aangetrof-
fen foutenfractie welke "hoog" is er voor de hoogste goedkeurgrens gekozen
kan worden. Het is in z'n algemeenheid zo dat oplossen van (3.7) bij een
"hoge" p tot een "hoge" keuze van k0 leidt. Het gestelde kan als volgt
aannemelijk worden gemaakt.
Stel er is een indicatie dat de vooraf in deze deelpopulatie aanwezige
fractie fouten groter was dan PL~e-1.
Met andere woorden de controleur was gedwongen tot integrale controle van
de deelpopulatie. Het is nu verstandig de volgende deelpopulatie te behan-
delen met een hogere goedkeurgrens en bijbehorende hogere steekproefomvang
in de hoop dat niet tot integrale controle moet worden besloten.
Op deze manier is voldaan aan de opgelegde eisen maar bestaat tevens het
vermoeden dat de hoeveelheid werk kleiner wordt. Eenzelfde redenatie is te
geven voor het geval dat de controleur met een hoge goedkeurgrens contro-
leert en vervolgens concludeert dat de aanwezige fractie fouten relatief
laag was.

6.2. Voorkennis in de vorm van een betrouwbaarheidsinterval

Veronderstel dat voorkennis omtrent het aantal fouten vóór controle aanwe-
zig is in de vorm van een (1-a)100x betrouwbaarheidsinterval voor p- M~N.
Met behulp van deze kennis is nu een strategie te formuleren die de nood-
zakelijke steekproefomvang verkleint.

Strategie 3
Stel dat het betrouwbaarheidsinterval voor p de volgende gedasnte heeft:

(6.3) (1-a)100X B.I. voor p : [O,pb].
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Formuleer de nulhypothese:

H~ : p s pb, tegen het alternatief
(6.4)

Hl : p ) pb.

Hierin is pb de realisatie van Qb.
Omdat het betrouwbaarheidsinterval pb overdekt, zal de nulhypothese niet
verworpen worden. Bereken vervolgens bij gekozen k~ de oplossing van het
model volgens de EOQL-methode en controleer of de berekende pl groter is
dan pb.
Indien pl C pb dient de gebruikelijke uitkomst van het EOQL-model te wor-
den gebruikt, omdat de minst gunstige waarde van p één van de mogelijke
werkelijke waarden van de fractie fouten is.
Indien echter pl groter is dan pb, dan kan bij deze pb een steekproef nb
berekend worden zodanig dat:

(6.5) E(~aIkEP(nb.pb)) - PL.

Hierin voldoet ( nb,pb) aan E~ - 0. Bij vaste steekproefomvang nb geldt
voor iedere p 5 pb, onder H0:

(6.6) ~E(~a)~~p z 0, en dus

(6.~) E(pa) 5 E(palp-pb).

Vergelijk hierbij figuur 6.1 en de daarmee corresponderende figuur 6.2.
Maar dan volgt ook:

(6.8) E(pa) 5 E(nb,pb) - PL, voor alle p s pb,

met E zoals gedefinieerd in (4.1).
Behoudens een onbetrouwbaarheid a geldt dus:

(6.9) E{~a) 5 PL.
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Figuur 6.1. Strategie 3.
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Figuur 6.2. E(pa) bij vaste steekproefomvang nb.
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Wanneer pb in figuur 6.1 links van pl ligt dan zal voor iedere p( pb de
steekproef nb voldoende zijn om aan de vooraf opgelegde garantie te vol-
doen. Indien pb echter rechts van pl ligt is dit niet te stellen.
De beslisser dient zich terdege te realiseren dat niet meer gegarandeerd
kan worden dat de na controle achterblijvende fractie fouten in verwach-
ting kleiner of gelijk is aan de gekozen PL waarde. Wanneer in de praktijk
blijkt dat een beslisser een speciale voorkeur heeft voor een bepaalde k~,
dan kan met behulp van strategie 3 de steekproef verkleind worden. Als dit
niet het geval is dan kan de beslisser zijn verwachte hoeveelheid werk nog
met behulp van het betrouwbaarheidsinterval volgens (3.~) minimaliseren.
Hierbij heeft hij of zij dan wel de zekerheíd dat de vooraf aan de popula-
tie opgelegde eis niet zal worden geschonden.
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~. TABELLEN

~.1. Tabellen voor de EOQL-methode

In de praktijk blijkt dat maar met een beperkt aantal waarden van k~ wordt
gewerkt, te weten k~ - 0, 1 of 2. Zoals in paragraaf 4.2 is afgeleid be-
draagt de steekproefomvang bij k~ - 0: nN - e-1~pL. De tabellen bevatten
de vereiste minimale steekproefomvangen voor k0 - 1 en k~ - 2 en willekeu-
rige omvang N van de populatie. De tabellen zijn zo berekend dat zij voor
de hoogste waarde van N in een bepaald interval een voldoend grote waarde
van n opgeven en dus voor kleinere waerden (eventueel) een te hoge waarde.
In situaties waarin de tabellen onvoldoende uitkomst bieden, bijvoorbeeld
omdat het aggregatieniveau te hoog wordt bevonden, kunnen de auteurs ge-
raadpleegd worden.
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Tabel 7.1. Steekproefomvang bij gegeven populatieomvang en
goedkeurgrens ko voor AOQL~EOQL-waarde van 0,5X.

EOQL - waarde van pL - 0,5x

populatieomvang k0 - 1 k0 - 2

s 150
s 200
s 300
s 350
s 400
s 450
s 500
s 550
s 600
s 650
s 750
s 800
s 900
s looo
5 1100
s 1250
s 1450
s 1700
s 2500
s 3000
s 5000
s 10000
) 10000

120 142
129 160
140 185
143 193
146 201
148 207
150 212
151 216
152 220
154 223
i55 229
i56 231
i57 235
158 239
159 242
160 245
161 249
162 252
163 259
i65 261
166 267
167 271
168 275
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Tabel 7.2. Steekproefomvang bij gegeven populatieomvang en
goedkeurgrens ko voor AOQL~EOQL-waarde van lz.

EOQL - wasrde van pL - lx

populatieomvang k0 - 1 k0 - 2

s lo0 65 80
s 150 70 93
s 200 73 lol
s 250 75 106
s 300 76 110
s 400 78 116
s 500 79 120
s 600 80 122
s 850 81 126
s 1300 82 130
s 2000 83 133
~ zooo 84 138



Tabel 7.3. Steekproefomvang bij gegeven populatieomvang en
goedkeurgrens ko voor AOQL~EOQL-waarde van 1,5x.

EOQL - waarde van pL - 1,5x

populatieomvang k0 - 1 k0 - 2

s 50
s 100
s 150
s 200
s 250
s 350
s 550
s 1150
) 1150

40 48
47 62
50 69
51 74
52 77
53 80
54 84
55 88
56 92

Tabel 7.4. Steekproefomvang bij gegeven populatieomvang en
goedkeurgrens ko voor AOQL~EOQL-waarde van 2x.

EOQL - waarde van pL - 2x

populatieomvang ko - 1 ko - 2

s 50 33 40
s lo0 37 51
s 150 38 55
s 200 39 58
s 300 40 61
s 650 41 65
) 650 42 69
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Tabel 7.5. Steekproefomvang bij gegeven populatieomvang en
goedkeurgrens ko voor AOQL~EOQL-waarde van 2,5z.

EOQL - waarde van pL - 2,5x

populatieomvang k0 - 1 k0 - 2

s 50 27 35
s l00 30 43
s 150 31 46
s 250 32 49
s 700 33 53
~ 700 34 55

Tabel 7.6. Steekproefomvang bij gegeven populatieomvang en
goedkeurgrens k0 voor AOQL~EOQL-waarde van 3X.

EOQL - waarde van pL - 3x

populatieomvang k0 - 1 k0 - 2

s 50 24 31
s 100 26 37
s 250 27 42
s 400 28 43
s 1000 28 45
~ 1000 28 46
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Tabel 7.7. Steekproefomvang bij gegeven populatieomvang en
goedkeurgrens k0 voor AOQL~EOQL-waarde van 3.5x.

EOQL - waarde van pL - 3,5x

populatieomvang k0 - 1 k0 - 2

s 50 21 28
s 200 23 36
5 350 24 37
s 1500 24 39
~ 1500 24 40

Tabel 7.8. Steekproefomvang bij gegeven populatieomvang en
goedkeurgrens ko voor AOQL~EOQL-waarde van 4z.

EOQL - waarde van pL - 4z

populatieomvang ko - 1 k0 - 2

s 50 19 26
s 150 20 31
s 450 21 33
s 1500 21 34
~ 1500 21 35
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Tabel 7.9. Steekproefomvang bij gegeven populatieomvang en
goedkeurgrens k0 voor AOQL~EOQL-waarde van 4,5X.

EOQL - waarde van pL - 4,5X

populatieomvang ko - 1 k0 - 2

s 50 1~ 23
s 150 18 28
s loo0 19 30
) 1000 19 31

Tabel 7.10. Steekproefomvang bij gegeven populatieomvang en
goedkeurgrens k0 voor AOQLfEOQL-waarde van 5X.

EOQL - waarde van pL - 5X

populatieomvang k0 - 1 k0 - 2

s 50 15 22
s 100 16 24
~ 100 1~ 28

~.2. Tabellen bij kleine populaties

De AOQL~EOQL-methode zoals beschreven in dit rapport gebruikt de Poisson
verdeling als benadering van de hypergeometrische verdeling. Ofschoon deze
benadering geen belemmeringen met zich mee brengt dient de beslisser zich
te realiseren dat de berekende steekproefomvang te groot kan zijn. Dit is
niet alleen het gevolg van de benadering maar ook van het continu veron-
derstellen van de voorkans p en het naar boven afronden van de berekende
nM. Bij grote populaties zullen deze bezwaren nauwelijks van toepassing
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zijn. Anders is dít bij kleine populaties. Indien de Poisson benadering
wordt toegepast kunnen de berekende oplossingen (n~,pl) buiten de reali-
teit staan. Het is immers zo dat de berekende pl - M~N element moet zijn
van de verzameling van rationale getallen Q.
Bij kleine populaties is het dan ook zinvol om het aantal fouten aange-
troffen in een steekproef te beschouwen, als een realisatie van een hyper-
geometrische verdeling. Bij gegeven N, PL en k0 kunnen in het (M,n) vlak
wederom de punten worden aangegeven waarvoor de verwachte fractie fouten
na controle de waarde PL juist niet overschrijdt. Voor k0 - 0 luidt de
probleemstelling als volgt:

min n onder de voorwaarden,

M~N als k-0(~.1) E(~a) s PL, ~a - 0 als k)0' k E H(n,N,N-M), M,n - 0,1,...

Bij een kleine populatieomvang is de vereiste steekproefomvang bij PL -
lx, kleiner dan 3~, de uitkomst die verkregen was bij benadering door de
Poissonverdeling. Vergelijk hiertoe tabel ~.11 en de bijbehorende figvur
~.1.

Tabel 7.11. Waarden van M en n bij k0 - 0, P~ - lx en N- 100.

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n 0 30 31 29 27 26 24 23 21 20

M~N (X) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo
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----~-- -- - ---- -- -- --- ~ ----- ---i
0 Z

Figuur 7.1. Combinaties van n en M waarvoor E(~g) 5 lx, k0 - 0 en N- 100.

Zoals uit tabel 7.11 en figuur ~.1 blijkt, kan bij een populatie van hon-
derd al volstaan worden met een steekproef van 31. Deze besparing kan zeer
waardevol zijn, vooral wanneer men bedenkt dat het hier om een besparing
van zes waarnemingen per deelpopulatie gaat.

In de tabellen ~.12 en ~.13 zijn waerden van M opgenomen, bij gegeven k0
en P~, met bijbehorende steekproefomvang en een populatieomvang die nog
juist zo klein (groot) is dat toepassing van de hypergeometrische verde-
ling (niet meer) tot aanbeveling strekt.
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Tabel 7.12. Waarden van M en n bij kQ - 0, PL - lx en N- 2233.

M 57 58 59 60 61 62 63

n 36 36 36 36 36 36 36

M~N (X) 2,55 2,59 2,64 2,68 z,73 2,78 2,82

Tabel 7.13. Waarden van M en n bij k~ - 0, PL - 1X en N- 2234.

M 57 58 59 60 61 62 63

n 36 36 36 37 36 36 36

M~N (X) 2,55 2,60 2,64 2,69 2.73 2,78 2,82

Wanneer de Poisson benadering was toegepast op een populatieomvang N-
2233, k~ - 0 en PL - lx, dan had een steekproef getrokken moeten worden
van omvang n" - 37. De bijbehorende pl zou PL.e - 2,72z bedragen. Uit
tabel 7.12 blijkt dat bij toepassing van de hypergeometrische verdeling
volstaan kan worden met een steekproefomvang n" - 36. Voor een populatie-
omvang groter dan 2233 is het niet zinvol, bij deze PL en k~, zie tabel
7.13, nog langer met de hypergeometrische verdeling te werken.
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8. Conclusies

De AOQL-methode zoals ontwikkeld door podge ~ Romig blijft een nuttige
controle methodiek die gebruik maakt van een aselecte steekproef. In de
oorspronkelijke formulering van Dodge ~ Romig blijken echter onvolkomenhe-
den te schuilen die wiskundig en statistisch onaanvaardbaar zijn. De her-
ziene AOQL-methode, de EOQL-methode, heeft deze statistische onvolkomenhe-
den weten te ondervangen. Ten aanzien van enkele zuiver wiskundige bezwa-
ren blijft ook de EOQL-methode in gebreke. Herformulering van de probleem-
stelling zoals bedoeld in paragraaf 4.1, formule (4.3), biedt wel voldoen-
de basis om het EOQL-model naar tevredenheid te kunnen oplossen.
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APPENDIX A. EIGENSCHAPPEN VAN DE PGISSON VERDELING

Een stochastische variabele k met een Poisson verdeling met verwachting a
heeft de volgende verdelingsfunctie:

k0
F(x) - P[k s int(x) - kG] - F l~k!.e-X.(A)k, x~ 0,

- k-0

met int(x) de grootste integer kleiner of gelijk aan x.

(A1) F(x) - 0, x ~ 0.

En heeft een puntmassafunctie gelijk aan:

k
d(kG) - P[k - kD] - 1~kC!.e-~.(~) G, kC - 0.1,...

(A2)
d(k0) - 0 elders.

Eigenschappen:

ÍA3) k~.PCk - k~] - a.P[k - k~ - 1], k~ - 0.1,...

Wanneer a- n.p dan geldt met (A3):

k~
(A4) ~F~~p --n.F(k~) t n. i P{k - k- 1} --n.P{k - k~}.

k-0 - -

Beschouwen wij F(x) als een continue functie van n, dan volgt met verwis-
seling van de argumenten n en p tevens:

(A5) ~F~~n - -P.P[k - k~].

Voor de puntmassafunctie d geldt:

-n k0-1
~d~~p - 1~kG!.n.kC.e 'p.(n.p) - n.d(kG). e~
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(A6) [k0~p - n].d(k~) - [k~~p - n].P[k - k~].

(A7) ~d~~n - [k~~n - p].P[k - k~].
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APPENDIX B. DE IMPLICIETE FI7NCTIESTELLING

Zij f: D~ R, waarbij D C R2 en laat f continue partiële afgeleiden f enx
fy bezitten in een r-omgeving van a-(al,a2) en zij f(a) - 0, fy(a) - 0.
Dan bestaat er een functie y(x), gedefinieerd in een d-omgeving V van al
met de volgende eigenschappen:

Y(al) - a2.

f(x,y(x)) - 0 voor iedere x uit V.

Voorts is y(x) differentieerbaar op V met afgeleide:

dY~dx - -fx~f .
Y

Voor het bewijs van de impliciete functiestelling wordt verwezen naar
K.G. Binmore (1982) of J.H.J. Almering (1980).
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Gebruikte symbolen

N : omvang populatie of deelpopulatie
n : steekproefomvang
M : aantal defecte exemplaren voor controle
p : fractie defecte exemplaren voor controle
a : stochastische variabele a
k0 : goedkeurgrens
pa : fractie foute exemplaren na controle
I : aantal te controleren exemplaren
R : aantal te verbeteren exemplaren
P~ : AOQL~EOQL - waarde
{ak} : rij van re~le getallen
{ } : verzameling
E( ) : mathematische verwachting
Var( ) : mathematische variantie
f,g,z,E : reële functies van Rn naar R
R : verzameling van reële getallen
Q : verzameling van rationale getallen
x,y : reële variabelen
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