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INDLEIDING

Dit artikel doet verslag van de vorderingen van een

onderzoek 1) naar de betekenis van analoge en hybriede simula-

tie van ekonomische systemen.
In de eerste fase van dit onderzoek, waarvan in [17]

verslag is gelegd, is vooral aandacht besteed aan de mogelijk-

heden van rekenen op een analoge computer. Dit verslag geeft

de resultaten van de tweede fase weer, waarin een enkel punt

uit de eerste fase nog wat verder is uitgewerkt, maar waarin

vooral een begin is gemaakt met het onderzoeken van de moge-

lijkheden van hybriede simulatie van ekonomische systemen.

De opzet van het artikel is als volgt. Hoofdstuk I

geeft een beschrijving van methode en eigenschappen van het

rekenen met een hybriede computer. Daarbij wordt enige voor-

kennis van zowel analoog (zie bijv. (17]) als digitaal rekenen

aanwezig verondersteld.
Hoofdstuk II beschrijft een simulatie-experiment

met een makro-ekonomisch multiplier-accelerator model van

A.W. Phillips. In [17] is met behulp van een analoge computer

een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met ekonomische

politiek een onevenwichtig produktieverloop te stabiliseren.

Het hier beschreven simulatie-experiment richt zich op het

vinden van de optimaZe stabilisatie-politiek, met gebruikmaking

van de hybriede computer (type AD 4 f IBM 1130) van de prakti-
2)

kumruimte van de Onderafdeling Wiskunde van de TH Delft.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de keuze van de op de

hybriede computer te gebruiken optimaliseringsmethode.
Hoofdstuk IIT behandelt een drietal onderwerpen in

evenzovele paragrafen. In III-1 wordt een summiere beschrijving

1) Verricht als student-assistent bij de vakgroep Econometrie
van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de
K.H. Tilburg, in overleg met L.R.J. Westermann.

2) Ik ben dank versghuldigd aan prof. dr. ir. L.J. Dekker van
de TH Delft voor het beschikbaarstellen van de hybriede
computer. Tevens wil ik de student-assistenten aldaar bedanken
voor hun medewerking.
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gegeven van het enige mij uit de literatuur bekende geval van
hybriede simulatie van een ekonomisch systeem. III-2 roert
het gebruik van simulatie in het onderwijs aan, aan de hand
van twee mij bekende toepassingen. III-3 tenslotte geeft aan
in welke richting voor verder onderzoek gedacht en gewérkt
wordt.
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HOOFUSTUK I

HYBRIED REKENEN

I-1 INLEIDING

Analoog en digitaal rekenen hebben specifieke, sterk
van elkaax afwijkende eigenschappen. De analoge rekenmachine

is zeer geschikt voor het uitvoeren van berekeningen, waarbij
integreren een overwegende rol speelt (bv. het oplossen van
stelsels gewone differentiaalvergelijkingen), en kan een hoge
rekensnelheid ontwikkelen. De digitaZe rekenmachine is bij

uitstek geschikt voor het opbergen, bewaren en verwerken van

grote hoeveelheden informatie, en voor het besturen van een
rekenproces volgens een door de gebruiker samengesteld pro-
gramma van instructies.

Een hzgbriede rekeninstaZZatie bestaat uit een analoge

computer gekoppeld aan een (kleine tot middel-grote) digitale

rekenmachine, met koppeZapparatuur (interface) voor informatie-

uitwisseling. Het doel van hybried rekenen is via combinatie

van digitaal en analoog rekener~ de specifieke voordelen van
elk optimaal te benutten.

I-2 DE HYBRIEDE REKENINSTALLATIE

Schematisch kan de opbouw van de hybriede rekeninstal-
latie als volgt worden weergegeven.



Schema 1. Opbouw van de hybriede rekeninstallatie

Output
apparatuur,
b.v. oscilloscoop, analoge analoog-digitaal
plotter reken omzetter

eenhe- igitaal-analoog
den

interface
elementenT i

I ~
logische
elementen

analoge
machine

omzetter

senselines ~

controllines

koppelappara- digitale
tuur machine

output
apparatuur,
b.v. line-printer

input
apparatuur
b.v. kaartlezer

waarin:~digitaal signaal
- - ~i logisch signaal
~ analoog signaal
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Met koppelapparatuur wordt de uitwisseling van infor-

matie- en stuursignalen tussen analoge en digitale machine

mogelijk.
De overdracht van de logische signalen geschiedt via

controllines en senselines, de overdracht van de analoge

en digitale signalen via de analoog-digitaal en digitaal-

analoog omzetters.
Een digitaaZ-anaZoog omzetter of D~A-converter ontvangt

van de digitale computer een getal in digitale vorm en genereert

als output een spanning direct proportioneel met dit getal.

(zie verder ~ 3] , par. 2.2 e.v. ).

Een analoog-digtitaal omzetter of A.~D-converter ont-

vangt van de analoge machine een spanning als input en levert

als output een binair getal dat overeenkomt met de grootte

van de spanningsinput. Omdat de conversie enige tijd vereist,

kan er, als het analoge signaal tijdens de conversie in aan-

zienlijke mate varieert, onzekerheid ontstaan m.b.t. de pre-

cieze betekenis van de digitale output. Om dit te voorkomen is

in veel A~D converters een track-store eenheid opgenomen. Op

het moment dat de digitale computer de waarde van een analoge

grootheid wil weten, stuurt hij naar de A~D-converter een

start-conversie-puls. Daardoor wordt de track-store eenheid

in de functie STORE geschakeld, zodat de laatst 'ingelezen'

waarde vastgehouden wordt. Deze waarde wordt vervolgens ge-

converteerd. Na de conversie wordt dan de track-store eenheid

weer in de functie TRACK geschakeld. (zie verder [3],
2.5 e.v. )

par.

Via de controZZines kan de digitale computer logische

signalen (met de logische waarden 1 of 0) naar de parallelle

logica van de analoge machine sturen, en aldus het rekenverloop

op de analoge computer beinvloeden.
Langs de senseZines kan de digitale computer navragen

welke logische waarden de logische groot heden op een bepaald

moment hebben.
In het in de appendix bij hoofdstuk II opgenomen



programma vindt men voorbeelden van toepassing van genoemde
funkties; vergelijk ook I-4.

De simulatie consoZe.

Bij een hybiede rekeninstallatie staan de gebruiker twee be-
dieningspanelen ter beschikking, nl. de console vancë digitale
machine en het bedieningspaneel van de analoge computer.

Bij de aanloop tot de uitvoering van een programma
zal van beide consoles gebruik gemaakt moeten worden: inlezen
van het digitale programma, aanleggen en uittesten van de ana--
loge schakeling e.d. Ook bij de uitvoering van een programma
kan in principe van beide consoles gebruik gemaakt worden om
te sturen en bij te sturen.

In het algemeen wordt de analoge console niet bij de
uitvoering van een simulatie gebruikt. Ingrepen in het analoge
rekenproces kunnen nl. via.geprogrammeerde instrukties door
de digitale computer via de interfaces tot stand worden gebracht,
terwijl alleen de digitale computer over een geheugen beschikt
voor het opslaan van een programma en van informatie. De
besturing van het hybriede systeem wordt daarom opgedragen aan
de digitale machine. Via de console van de digitale computer
kan dan de berekening worden afgebroken als het programma
in een loop blijft steken, kunnen bepaalde sprongen aan het
programma worden kenbaar gemaakt (zie I-4, data switches),
kan additionele informatie aan het systeem worden doorgegeven
indien het daarom vraagt.

Bij hybried rekenen worden de taken dan ook meestal
zo verdeeZd dat op de analoge machine die delen van het reken-
en besturingsproces hun plaats vinden, waarin tijd-afhanke-
lijke bewerkingen voorkomen (integreren) of die zeer snel uit-
gevoerd zullen gaan worden of waarin tijdens de berekeningen
wijzigingen aangebracht moeten kunnen worden.

De voornaamste taak vande digitale partner is de
'house-keeping'. Dit omvat de besturing van de hybriede combinatie
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met het overdragen van stuurkommando's naar het analoge logica-

paneel, het doorspelen van informatie naar de analoge machine,

het aftappen en bewerken van signalen afkomstig van de analoge

computer en het opbergen van tussen- en eindresultaten van

het rekenproces. ~

I-3 DE PROGRAMMERING VAN HYBRIEDE SYSTEMEN

Bij hybriede systemen wordt het analoge gedeelte met

de hand geprogrammeerd, door het aanleggen van de benodigde

schakelverbindingen op het patchboard van de analoge machine.

Hybried programmeren betekent dan verder het programmeren van

de werkzaamheden die op de digitale computer moeten worden

uitgevoerd, dus o.a. van de uitwisseling van informatie-signa-

len tussen de beide machines en van de besturing van xie analoge

machíne.
Voor het laten uitvoeren van deze stuur- en informatie-

overdrachten kunnen de bestaande programmeertalen (vooral

Fortran II~IV, maar ook ALGOL 60) worden uitgebreid of worden

er hybriede subroutines ter beschikking gesteld.

In ieder geval zullen via opdrachten aan de digitale

machine de volgende bewerkingen moeten kunnen worden geënta-

meerd.
m.b.t. de sturing van het analoge deAl.

(a) het instellen van de werkfunkties van de analoge elemen-

ten (integratoren): IC, OP, HOLD
(b) het instellen van de werkfunkties van de logische

elementen LOAD, RU'N, STOP.
(c) het instellen vande faktor RC voor de tijdtransformatie

(d) het zenden van logische signalen naar de analoge
machine over de control-lines.

(e) het adresseren van analoge componenten. De digitale
machine moet aansluiting hebben op het adresselectie~
systeem van de analoge computer
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m.b.t. de bewaking en informatieoverdracht
(f) het instellen van (geadresseerde) potentiometers
(g) het uitlezen van analoge waardes. Over het adresselectie

systeem van de analoge machine en een A~D omzetter
moet de waarde van elke analoge grootheid kunnen worden
uitgelezen naar de digitale machine

(h) het uitlezen van logische waardes via de sense-lines.
Voor een illustratie, zie I-4.

Bij het ontwerpen van een hybried programma moet onderscheid
worden gemaakt in simultaan en alternerend rekenen. Bij
simuZtaan rekenen voeren beide machines te zelfder tijd apart
berekeningen uit. Zeer hoge eisen worden dan echter gesteld
aan de synchronisatie van die berekeningen, opdat door de
beide machines op de juiste tijdstippen stuur- en informatie-
signaler~ worden uitgewisseld. Bij aZternerend rekenen is het
programmeren aanzienlijk eenvoudiger: om beurten voeren de beide
machines een deel van de bewerkingen uit, waardoor geen synchro-
nisatieproblemen ontstaan. De digitale machine voert nu zijn
bewerkingen uit, geeft de nodige informatie door aan de analoge
partner, zet die aan het werk, en wacht af totdat de analoge
machine zijn bewerkingen heeft voltooid. De digitale machine
leest de resultaten uit en gaatzelf weer aan het werk enz.

I-4 HET AD~4 - IB~I 1130 SYSTEEM VAN DE TH DELFT

Omdat de simultatie van hoofdstuk II is uitgevoerd
op de AD~4 - IBM 1130 hybriede computer van de Onderafdeling
Wiskunde van de TH Delft, zullen ter illustratie van het
voorgaande een aantal kenmerken van deze computer worden be-
sproken. Zie ook [ 9} .

Om kommunikatie tussen de AD~4 en FORTRAN-programma's
op de IBM 1130 mogelijk te maken staan de gebruiker een aantal
Hz~brid Communication Routines (HCR's) ter beschikking, die
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zijn opgeslagen op de schijf van de IBM - 1130.
De voornaamste van deze HCR's zijn:

HYTST , met de aanroep CALL HYTST.
deze routine test of de koppeling tussen beide
machines effektief is.zo niet, dan geeft de digitale
machine op de type-writer een melding en wacht af
totdat de koppeling wel is gelegd

INITA , met de aanroep CALL INITA.
deze routine initialiseert de AD~4, d.w.z, control-
en senseline register worden op 0 gezet, de analoge
werkfunktie wordt IC, de logische werkfunktie
LOAD e.d.

IC, OP, HOLD, LOAD, RUN, STOP, met de aanroegen CALL IC, CALL
OP enz.
het aanroepen van deze routines heeft een zelfde
effekt als het indrukken van de overeenkomstige
toetsen op het bedieningspaneel van de analoge
computer.

TSCAL(N) , met de aanroepen CALL TSCAL(N)
de tijdschaalfaktor RC wordt op een door N gespeci-
ficeerde waarde ingesteld.

SET(IADR,W) , met de aanroep CALL SET(IADR,W) .
de potentiometer (of eigenlijk de DCU3)) met het
adres IADR wordt ingesteld op de waarde W,
0 ~ W ~ 3,2

LEES(IADR,W) , met de aanroep CALL LEES(~ADR,W).
deze routine doet de waarde aan de uitgang vande re-
kenheid met het adres IADR uitlezen en toekennen aan
de variabele W

3) de AD~4 beschikt voor het vermenigvuldigen van een analoge
variabele met een constante coëffiënt niet over potentio-
meters maar over elektronisch instelbare DCU's (digital
coëfficiënt unit, een weerstandsnetwerk). Aan de speciale
consequenties die dit heeft voor het aanleggen van een
analoge schakeling zal hier geen aandacht worden besteed,
zie [ 9] .
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SENSL(IADR,IW) , met de aanroep CALL SENSL(IADR,IW).
leestsenseline met het adres IADR uit en kent
de uitgelezen waarde toe aan variabele IW

CONTR(IADR,IW),, met de aanroep CALL CONTR(ZADR,IW).
de controlline met het adres IADR krijgt de waarde
IW; 0 of 1.

Verder beschikt de console van de digitale machine
over een aantal mogelijkheden tot kommunikatie met de gebruiker.

Gegevens kunnen worden ingelezen via het toetsenbord op de
console (READ-statement) en resultaten worden uitgevoerd naar
de typewriter (WRITE-statement). Tenslotte is het mogelijk door
het instellen van data-sraitches op het bedieningspaneel van de
IBM 1130 de afwerking van het programma te beinvloeden. Ter
beschikking staat namelijk de routine
DATSW (I,J), met de aanroep CALL DATSW (I,J).

bij aanroep krijgt de variabele J de waarde 1 als
dataswitch I omhoog staat en de waarde 2 als data-
switch I omlaag staat.

Met de variabele J kunnen sprongen in het programma worden
geëffektueerd, afhankelijk van de wensen van de gebruiker
bij het uitvoeren van het programma, bijv. n.a.v. de behaalde
resultaten.
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HOOFDSTUK II

HYBRIEDE SIMULATIE VAN HET MODEL VAN PHILLIPS; OPTIMALISATIE

VAN EKONOMISCHE POLITIEK.

II-1 INLEIDING

Het multiplier-accelerator-model van een gesloten

ekonomie, dat door A.W. Phillips [13] in 1954 is geformuleerd,

en waarvan de grootheden zijn uitgedrukt in afwijkingen van

een evenwichtige situatie, luidt:

(1) Z(t) - C(t) f I(t) f G(t) f A(t) Z: totale vraag

Y: totale produktie

(2) C(t) - c.Y(t) , inkomen
I: particuliere

(3) aI - -K.(I(t) - v. át) investeringen
dt C: particuliere

(4) dY - ~.(Z(t) - Y(t)) consumptieát G: overheids-
(5) át - S.(G(t) - G(t)) bestedingen

(6)
G: geplande

G(t) - -fP.Y(t)-fi.t~Y(T)dT-fa.át overheidsbe-
stedingen

A: autonome
vraagimpuls

met o c- 0.75, v- 0.6, K- 1, a- 4

~ tot aan t- 0 ls sprake geweest van een evenwichtige

toestand, zodat voor de startwaarden geldt
I(0) - Y(0) - G(0) - 0

o vanaf t- 0 wordt het evenwicht verstoord door een nega-

tieve vraagimpuls; A(t) --1, t? 0
o de coëfficíënten fd, fp, fi geven weer hoe en met welke

intensiteit de overheid wil reageren op onevenwichtigheden,
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de waarde van l~g geeft aan de gemiddelde vertraging
tussen het constateren van een onevenwichtigheid en het
uitvoeren van de stabilisatiemaatregelen.

In [17] hoofdstuk III heb ik de resultaten weergegeven
van een analoge simulatie van dít model. De figuren 2 t~m 16
daar geven het produktie~inkomsenverloop voor verschillende
waarden van de cóëfficiënten fd~ fi, fp en ~. Op basis va~n deze
figuren is het zeer wel mogelijk waarden voor de parameters
van de ekonomische politiek te bepalen, die de overheid in
staat stellen het produktieverloop na de plotselinge verstoring
redelijk tot goed te stabiliseren.

Het is ook mogelijk om bij gegeven S de beste (gege-
ven een vooraf gekozen berekenbaar criterium) stabiZisatie-

poZitiek te bepalen, indien de analoge computer de gehele
relevante parameterruimte afzoekt en telkens de criterium-
waarde berekent. Dit zoeken van de optimale politiek kan worden
geautomatiseerd, bij gebruikmaking van een hybriede computer.
De analoge computer lost voor iedere parameterset (fd, fp, fi)
het stelsel differentiaalvergelijkingen op en genereert
de waarde van de criteriumfunktie. De digitale computer evalu-
eert deze waarde, bepaalt in welke richting i-n de parameterruimte
verder gezocht zal worden, stelf dan nieuwe parameterwaardes
in en zet de analoge computer weer aan het werk (alternerende
programmering).

Een simulatie van deze vorm heb ik uitgevoerd op de
hybriede computer AD~4 - IBM 1130 van de Onderafdeling Wiskunde
van de TH Delft. De volgende paragrafen zullen hieraan zijn
gewijd, namelijk II-2 aan de keuze van de oplossingsprocedure,
II-3 aan analoge schakeling, stroomschema en programma (appendix)
en II-4 aan de resultaten.
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II-2 DE OPTIMALISERINGSMETHODE..

Het probleem van de optimalisering van de ekonomische
politiek (bij gegeven S) is formeel weer te geven als

(7) optimaliseer criteriumwaarde
fp, fd, fi

Voor de simulatie is als enige doel van de ekonomische
politiek stabilisatie aangehouden, en is niet gelet op samen-
stelling van produktiè, inkomens en bestedingen e.d. Als
criterium voor de evaluatie van de ekonomisch-politieke maat-
regelen is daarop gekozen

(8) min !~ ~Y(T)~dT.
fp, fd, fi

Wiskundig bezien heeft het probleem de gedaante

min f (x (~,t) ) - : I (p)
P

(9) o.d.v. x(p,t) - g(x(~,t), ~, t) 0 s t ~ T

met x(p,0)- x0,

Er zijn twee belangrijke klassen van oplossingsmethoden voor
dit probleem, te weten methoden die gebruik maken van de gra-
diënt van I(p) en Random-Search methoden.

Berekening van de gradiënt.

In een punt p kan de gradiënt 4) van I(p) berekend
worden volgens

4) Aangenomen wordt dat functies continu differentieerbaar zijn.
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m Sx.
(10) ~á~ - E 8x. ' g 1 , j- 1(1)k

pj i-1 i pj

Sx.
De parameterinvloedcoëfficiënten spl -:zij zijn te berekenen

J
uit het stelsel differentiaalvergelijkingen. Neem vergelijking
i:

,~ dx; (P~t) d
dpj dt - Sp gi(x(p.t), p. t)

J
dgi dxl

f .Sxl'Spj
Sgi Sxm Sgi

. f Sxm-
SP3 } sP J

Aannemende dat de volgorde van differentiëren verwisseld mag
worden, volgt:

dzij dgi Sgi Sgi
(12) dt - Sxl . zlj f... f Sxm . zlm } 8PJ

Aldus resulteert een stelsel differentiaalverglijkingenHaaruit
de zij te berekenen zijn, waarna de gradiënt berekend kan worden.

Benadering van de gradiënt met differentiequotiënten,

Benaderenderwijs geldt:

(13) dI(P) - I(pl,...,pj f opj,...,Pk)-I(P1.---,Pj,...,pk)

Om deze benadering van de gradiënt te berekenen, moet het
oorspronkelijke stelsel differentiaalvergelijkingen
x- g(x, p, t) k-maal opgelost worden.

Random-Search-methoden.

Er bestaan een groot aantal varianten van de Random-
Search-methode, voor een overzicht zie [18]. De grondidee
is als volgt:

Ga uit van een punt p E Rk. Kies ~~ at random, qua
richting en lengte, dan wel met oP basis van reeds beschikbare
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informatie gemodificeerde richting en~of lengte. Bereken
I(P t op). Is I(p f op) ~ I(p), dan wordt p f op het volgende
uitgangspunt, zoniet dan blijft p het uitgangspunt en wordt
een rieuwe op at random ingebracht.

Als zich vanuit een punt p binnen een vooraf gekozen
aantal pogingen geen verbetering voordoet, wordt p geaccepteerd
als parameteroptimum.

VergeZijking van de versehiZZende methoden met het oog op de

hrgbriede simulatie.

In het algemeen (digitale computer) zijn de geconju-
geerde gradient- en de Davidon-Fletcher-PoweZl-methode effi-
ciënter dan de Steepest-Descent-methode, en dan vooral in
gebieden van de parameterruimte waar de doelfunktie vlak
verloopt. Voordelen voor de Random-Search-methoden doen zich
voor bij problemen met een groot aantal parameters (k ~ 50?)
en als de doelfunktie een onregelmatig verloop heeft. zie [18].

Bij hybriede realisering moeten nog andere over-
wegingen worden meegenomen, zie [ 7] ,[ 4] ,[ 8] .

Het berekenen van parameterinvloedcoëfficiënten ver-
eist de oplossing van een extra stelsel differentiaalverge-
lijkingen, waardoor ten eerste de behoefte aan analoge reken-
componenten aanzienlijk toeneemt, en ten tweede de programmeur
wordt geconfronteerd met een extra schalingsprobleem.

Het gebruik van differentiequotiënten voor het be-
rekenen van de gradiënt is in principe eenvoudig. Birta, [4],

geeft echter aan dat zich bij deze aanpak ernstige moeilijk-
heden kunnen voordoen als de doelfunktie zeer vlak verloopt;
de beperkte nauwkeurigheid van de analoge machine kan dan
leiden tot convergentie naar 'pseudo' lokale minima.

De verschillende schrijvers geven om deze redenen de
voorkeur aan een methode die gradiënt-onafhankelijk"is, on-
danks het feit dat daarbij vaak veel meer funktie-evaluatá.es
nodig zijn (wat gezien de snelheid en het parallele rekenen
van de analoge computer niet zo'n bezwaar behoeft te zijn).
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Bijkomende voordeel in een (Random) search-algoritme is dat
restrikties op de parameters zeer eenvoudig verwerkt kunnen
worden.

Voor de simulatie is een eenvoudige versie van random
search gekozen, te weten random search met st.apgroottesturing.

II-3 ANALOGE SCHAKELING, STROOMSCHEMA, EN FORTRAN-PROGRAMMA

De organisatie van de hybriede simulatie is opgezet
zoals beschreven in II-1. De anaZoge machine genereert voor
iedere parameterset fd, fp, fi het verloop van Y(t),
0 ~ t ~ T, en berekent de waarde van het criterium,
T
IOIY(T)~dT. De analoge schakeling voor deze werkzaamheden staat
weergegeven in schema 2. In de schakeling is een voorziening
aangebracht om te voorkomen dat de machine onverhoopt in over-
load gaat, waardoor de resultaten onbetrouwbaar zouden worden.
Zodra de criteriumwaarde op de machine tijdens een berekening
hoger wordt dan 1.5 MU (1 Machine Unit - 100 Volt, bij 1.6
MU treedt overload op), wordt de berekening afgebroken.

De digitale machine neemt de criteriumwaarde van de
analoge machine over en evalueert hem, bepaalt de nieuwe para-
meterset, stelt deze in op de analoge machine en zet vervolgens
de analoge partner weer aan het rekenen.
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Schema 2. Analoge Schakeling5)

Ait)

-1MU

I (t)

G~t) 1

D

-Y (t)

dYát

1

5) Voor een goede aansluiting op het eerste verslag is de
schakeling voor de hybriede computer van de TH Delft
hier omgezet in de in [17] gepresenteerde symbolen.



Y (t)

- Y (t)

senseline 2

analoge logica

O

- Y(t)

1

I~~Y(T)dT

controle
op
overload:

f 1MU
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De logische schakeling voor de sturing van de anaZoge schakeZing

is erg onoverzichtelijk; daarom een verbale weergave. De
digitale computer zet, door over controlline 1 een logisch
signaal 1 te sturen alle integratoren in de OP-fase en de
analoge computer dus aan het rekenen. Als t- T geeft compara-
tor 231 (hieronder) een signaal 1 af en zet alle integratoren
in de HOLD-fase. De digitale computer leest dan l~ IY(T)IdT
uit en zet op controlline 1 een signaal 0 waardoor de analoge
machine in de IC-fase komt.
Treedt er tijdens een berekening overload op, dan geeft compa-
rator 230 een 1 af, waardoor de analoge schakeling in HOLD
wordt geschakeld,met uitzondering van integrator 251 (via
senseline 1 indicator voor de digitale computer) die zichzelf
in HOLD schakelt als t- T.
Genereren ti~jd-variabeZe (de digitale computer houdt deze vari-
abele in de gaten via senseline 1 om te weten of t- T~de
analoge rekenslag ten einde is en hij zelf aan het werk kan,
zie bijv. statement 61 en 611 in het FORTRAN-programma in de
appendix).

-1MU 251

analoge
logica

De gehanteerde random-search methode met stapgrootte-
sturing gaat als volgt in zijn werk:

Bij de startwaarde p0 wordt de criteriumwaarde IO
berekend, waarna de schalingsparameter a zodanig wordt inge-
steld dat 0.1 ~ IO ~ 0.4 (IO varieert propcrtioneel met a),
opdat bij de volgende stap de analoge machine niet (al te snel)
in overload gaat èn om te voorkomen dat IO al snel zeer

senseline 1
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kleine waarden aanneemt. Als echter a de maximale waarde
van 3.2 aanneemt moet toegestaan worden dat I~ of later In
waarden aanneemt ~ 0.1.

Vervolgens wordt at random (routine IRNDM (I1, I2))
een nieuwe parameterwaarde pl gekozen in de buurt van p~
(waarover direkt meer), en de bijbehorende criteriumwaarde
I1 berekend. Is I1 ~ I~ dan is pl geen succes, en wordt er in
de buurt van p~ at random een nieuwe parameterwaarde gekozen.
Is I1 ~ ID dan is pl een succes en wordt in de volgende -
iteratie als uitgangspunt voor het zoeken genomen, enz. 6).

Is na Mmax iteraties rond een zelfde uitgangspunt pn
geen beter punt gevonden, dan wordt de stapgrootte s gehalveerd
en wordt opnieuw gestart met zoeken in een kleinere omgeving
enz.

Is de stapgrootte in verhouding tot de nauwkeurigheid
van de analoge machine te klein geworden, dan wordt het zoeken
gestaakt en het laatste uitgangspunt als parameteroptimum ge-
accepteerd.

Voor het at random bepalen van een nieuwe parameter-
waarde pn uitgaande van Pmin' de beste tot dan toe gevonden
parameterset, zijn twee methoden uitgeprobeerd (zie voor
een vergelijking van de resultaten II-4 ~

6) Na elke iteratie wordt a voorzover nodig herschaald, zodat
I ~0,4 en zo mogelijk ~ 0.1, met I de criterium-min - . - min
waarde behorende bij de beste tot dan toe gevonden parameter-
set. Treedt in een iteratie overload op, dan wordt de be-
rekeníng afgebroken en krijgt I de waarde 1.5, voldoende
om te weten dat de parametersetnpn niet van belang is om-
dat zeker In ~ 0.4 ~ Imin'
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1. C~eZisch rai~jzigen van de componentén van de parametervektor.

pmin, 1 1,
Pmin - pmin;2

pmin, 3 J

. Op toerbeurt worden component 1,2 en 3

gewijzigd. In de eerste iteratie, Pmin - Pp~ wordt voor ~pl

random een trekking gegenereerd uit de uniforme verdeling op

[ -1 , 1] , en ontstaat

P1

waarin s de stapgrootte is. s krijgt aan het begin van de
simulatie een startwaarde, die vervolgens zoals hierboven is
aangegeven wordt bijgestuurd.
In de tweede iteratie wordt de tweede component van Pmin her-
bepaald enz.
2. simuZtaan r~tijzigen van de componenten van de parametervektor.

In iteratie n wordt voor alle drie componenten van de parameter-

vektor afzonderlijk een trekking gegenereerd uit de uniforme

verdeling op [-1,1], resp. opl, op2, ~p3. De nieuwe parameter-
waarde wordt

pmin,l } ~pl's
p f op . sPn - min,2 2
pmin,3 } ~p3's

Voor een weergave van het bij de simulatie volgens
methode 2 gebruikte FORTRAN-programma, toegelicht met een
stroomschema, zij verwezen naar de Appendix bij dit hoofdstuk.
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II-4 DE RESULTATEN

Bij de hybriede simulatie is gezocht naar de optimale
ekonomische politiek, bij een plotselinge autonome vraagda-
ling van 1 op het tijdstip 0, A(t) --1, t~ 0. Als plannings-
termijn is gekozen een periode van 8 jaar (T - 8), omdat in
[17] al was gebleken dat bij overheidsingrijpen na 8 jaar
het evenwichtige pad weer bereikt kan worden.

Aangenomen is dat de overheid zich bij het plannen
en uitvoeren van ekonomisch-politieke maatregelen bepaalde
beperkingen oplegt, in die zin dat zij niet bereid en~of in
staat is haar uitgaven willekeurig hoog op te voeren. Aan de pa-
rameters zijn daarom de volgende restrikties opgelegd.

Doordat de hybriede computer slechts beperkte tijd
ter beschikking stond, heb ik enkel simulaties uit kunnen
voeren met één vertragingsfaktor in de overheidsfeer, zoals
vergelijking (5) aangeeft (een exponentieel aanpassingsproces
met een gemiddelde vertraging van l~s jaar).

Het volgende schema geeft voor verschillende waarden
van S de optimale parameters voor de ekonomische politiek, de
bijbehorende (minimal:e) criteriumwaarde, en het totale aantal
iteraties (het aantal malen dat een nieuwe parameterset is
uitgeprobeerd).
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Schema 3. Resultaten van de hybriede simulatie met restrikties
op de parameters

Methode 1 Methode 2

l~s - 1 jaar
fd 0.9112 0.9170

f 0.9999 0.9999
P

f. 0.6935 0.6946
i

!~ ~Y(T)~dT 1.6225 1.6225

aantal benodigde
iteraties, N 1449 682

1~~ - 1~2 jaar
fd 0.6415 0.6619

f 0.9999 0.9997
P

f. 0.9977 0.9848i
!~ IY(T)IdT 1.3050 1.3075

aantal iteraties 1716 555

l~s - 1~4 jaar
fd 0.3053 0.3333

f 0.9998 0.9998
P

f. 0.9997 0.9984i
!~ ly(T)IdT 1.1219 1.1238

aantal iteraties 1791 682

Deze resultaten tonen, dat, gezien het aantal iteraties,
methode 2 ( simultaan wijzigen van de componenten) aanzienlijk
efficiënter is dan methode 1(cyclisch wijzigen van de compo-
nenten). Beide methoden leiden tot vrijwel dezelfde minimale
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criteriumwaarden. Wel wijken de bijbehorende optimale para-
meterwaarden bij S- 2, maar vooral bij S- 4, aanzienlijk van
elkaar af. Blijkbaar verloopt de doelfunktie in het betref-
fende gebied van de parameterruimte nogal vlak, en maken ener-
zijds het'. opgelegde maximum aantal missers (Mmax - 50) en
anderzijds de beperkte nauwkeurigheid van de analoge machine
een precieze lokalisering van het optimum onmogelijk. Aan de
andere kant is in deze situatie een precieze lokalisering van
het optimum ook niet nodig, als met de gevonden parametersets
door de overheid (vrijwel) hetzelfde resultaat bereikt kan
worden.

Opvallend is dat bij het groter worden van g, dus
bij het kleiner worden van de gemiddelde vertraging in het
overheidsingrijpen, een duidelijke verschuiving optreedt in
de optimale policy-mix. Een gemiddeld kleinere vertraging
vereist een andere manier van reageren met een beter resul-
taat, dan een langere gemiddelde vertraging.

Omdat steeds minstens één van de restrikties op de
parameters effektief is (te weten die op fp), is ook een
simulatierun uitgevoerd zonder restrikties. De resultaten
hiervan zijn:

Schema 4 Resultaten van een hybriede simulatie-run zonder
restrikties op de parameters

l~g - 1~2 jaar

fd

fp

fi

Methode 1

0.8480
3.2957

3.3280

IO ~Y(T)~dT 0.3253

aantal iteraties I 1716
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Vergelijking van schema 3 en 4 leert ons dat de over-

heid door zeer drastisch ingrijpen, dat de oorspronkelijk ge-

stelde restrikties ver overtreft, in staat is de afwijkingen

van het evenwichtige pad met 75~ te verminderen;
f~ ~Y(T)~dT - 0.3253 in schema 4 tegenover 1.3050 in schema 3.

Als controle op de resultaten van de optimaliserings-

algoritme heb ik de hybriede computer de parameterruimte
onder de restrikties (0 ~ fd ~ 3, 0 ~ fp ~ 1, 0 ~ fi ~ 1) af
laten zoeken in stappen ter grootte van 0.2, en heb ik de
bij ieder onderzocht punt berekende criteriumwaarde af laten
drukken. De hierbij gevonden resultaten bevestigen de resulta-
ten van schema 3.

Schema 5 De criteriumwaarden voor enkele parametersets

l~s - 1~2 jaar opt~miun (afgerond)

methode methode
1 2

fd

fp

fi

I~~Y(T) ~dT

0.6 0.8

0.8 0.8

1.0 1.0

'1.7337 1.6824 '

0.6 0.8

1.0 1.0

0.8 0.8

1.3475 1.3962

0.6 0.8

1.0 1.0

1.0 1.0

1.3125 1.3275

0.64 0.66

1.00 1.00

1.00 0.98

1.3050 1.3075
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APPENDIX

HET FORTRAN-PROGRAMMA VAN DE HYBRIEDE SIMULATIE 7)

~~ JOB
~~ FOR
~ONE WORD INTEGERS voorloopkaarten
~IOCS(TYPEWRITER)
~eIOCS(KEYBOARD)

CALL HYTST
CALL INITA initialiseren van
CALL TSCAL(2) de analoge computer
CALL RUN
READ(6,1)IA

1 FORMAT(I3)
READ(6,2)IL1

2 FORMAT(I3)
READ(6,3)IL2

3 FORMAT(I3)
READ(6,4)IL3

4 FORMAT(I3)
READ(6,5)IC

5 FORMAT(I3)
READ(6,6)IV

6 FORMAT(I3)
READ(6,7)IK

7 FORMAT(13)
READ(6,8)IFD

8 FORMAT(13)
READ(6,9)IFP

9 FORMAT(I3) inlezen van de
READ(6,10)IFI adressen van de DCU's

7) Voor zover betrekking hebbend op methode 2.
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10 FORMAT(13)

READ(6,11)IB1

11 FORMAT(I3)
READ(6,15)ITYD

15 FORMAT(I3)
READ(6,17)IFK

17 FORMAT(I3)
READ(6,18)ICON1

~18 FORMAT ( I 3 )
READ(6,20)ISEN1

20 FORMAT(I3)
READ ( 6, 21) I SEN 2

21 FORMAT ( I 3) J.

CALL SET(IC,0.7500) ~
CALL SET(IV,0.6000)
CALL SET(IK,0.1000)
CALL SET(IL1,2.0000)
CALL SET(IL2,2.0000)
CALL SET(IL3,2.0000)

voor a, ~a (driemaal), ~,
v, k, fd, fp. fi, S eri T
van het adres van de integrator
voor ,~ O I Y( T) I dT ( FK ) van
controlline 1 en van
senseline 1 en 2.

dit inlezen geschiedt via
het toetsenbord op de
digitale console; READ(6,.)

instellen van de vaste
coëfficiënten c, v, ~c, ~~

30 READ(6,31)TYD inlezen en instellen van

31 FORMAT(F7.4)
CALL SET(ITYD,TYD)

38 READ(6,38)B1
38 FORMAT(F7.4)

CRLL SET(IB1,B1)
40 READ(6,41)MMAX
41 FORMAT(I6)

READ(6,42)I1
42 FORMAT(I6)

READ(6,43)I2
43 FORMAT(I6)

N-0

M-0

T

1

1

inlezen en instellen van

~nlezen van Mmax
en van I1 en I2,

de startwaarden voor
de random
generator
N, teller voor het totale
aantal iteraties
M, teller voor het aantal
missers sinds het laatste
succes
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S-0.1
READ(6,A4)MINFD

44 FORMAT(I1)
READ(6,45)MAXFD

4 5 FORMAT ( I 1)
READ(6,46)MINFP

46 FORMAT(I1)
READ(6,47)MAXFP

47 FORMAT(I1)
READ(6,48)MINFI

48 FORMAT(I1)
READ(6,49)MAXFI

4 9 FORMAT ( I 1)

50 READ(6,51)A
51 FORMAT (F7 . 4 )

READ(6,52)FD
52 FORMAT(F7.4)

READ(6,53)FP
53 FORMAT(F7.4)

READ(6,54)FI
54 FORMAT(F7.4)

CALL SET(IA,A)
CALL SET(IFD,FD)
CALL SET(IFP,FP)
CALL SET(IFI,FI)

60 CALL CONTR(ICON1,1)
CALL SENSL(ISENI,IW)

61 CALL SENSL(ISENI,IW)
611 IF(IW)61,61,62
62 CALL LEES(IFK,FK)

CALL SENSL(ISEN2,IS)
CALL SENSL(ISEN2,IS)
CALL CONTR(ICON1,0)
IF(IS)64,64,63

63 A-A~2

S, stapgrootte

inlezen van de
restrikties die worden
opgelegd aan
fd, fp, f i

inlezen en instellen
van de startwaarden
voor a, fd, fp, fi

berekenen IO

plus

inschalen a



- 30 -

CALL SET(IA,A)
GO TO 60

64 IF(FK-0.2)66,66,65
65 A-A~2

CALL SET(IA,A)
GO TO 60

66 IF(FK-0.1)67,69,69
67 IF (A~e2-3.2) 68,68,69
68 A-A~2

CALL SET(IA,A)
GO TO 60

69 FMIN-FK
FDMIN-FD
FPMIN-FP
FIMIN-FI

200 WRITE(1,201)
201 FORMAT('METHODE 2') }

Imin' - IO
pmin' - p0

boodschap op de
typewriter~: METHODE 2

(Hier eindigt de startfase van het programma, en begint het
iteratieve programmagedeelte.)
210 M-Mf 1

N-Nf 1

211 D-IRNDM(I1,I2) 1 trekking van een

FD-FDMINfDF
IF(FD-MAXFD)212,212,211

212 IF(MINFD-FD)213,213,211

213 CALL SET(IFD,FD)
211 D-IRNDM(I1,I2)

DF-D~32767~S
FP-FPMINfDF
IF(FP-MAXFP)222,222,221

222 IF(MINFP-FP)223,223,221

random getal, vermenig-
vuldigd met s, geeft
~pl (- ~fd)

pn,l' - pmin,l } ~pl
als pn~l niet binnen de
restrikties ligt wordt een
nieuwe Opl bepaald.

idem voor

pn,2
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223 CALL SET(IFP,FP)
231 D-IRNDM(I1,I2)

DF-D~32767~S
FI-FIMINfDF
IF(FI-MAXFI)232,232,231

232 IF(MINFI-FI)233,233,231
233 CALL SET(IFI,FI)
240 CALL CONTR(ICON1,1)

CALL SENSL(ISENI,IW)
241 CALL SENSL(ISENI,IW)

IF(IW)241,241,242
242 CALL LEES(IFK,FK)

CALL CONTR(ICON1,0)
IF(FK-FMIN)243,260,260

243 IF(FK-0.1)244,247,247
244 IF(A~2-3.2)245,245,247
245 A-A~2

CALL SET(IA,A)
CALL CONTR(ICON1,1)
CALL SENSL(ISENI,IW)

246 CALL SENSL(ISENI,IW)
IF(IW)246,246,2461

2461 CALL LEES(IFK,FK)
CALL CONTR(ICON1,0)
GO TO 243

247 FMIN-FK
FDMIN-FD
FPMIN-FP
FIMIN-FI
M-0
GO TO 210

J

J

idem voor

Pn,3

berekenen In
en vergelijken
met Imin'

?
In ` Imin
ja, succes, dan naar 243
nee, misser, dan naar 260

herschalen
van a

I . - Imin' n
Pmin' - Pn
M: - 0 en nieuwe iteratie
beginnen bij 210



260 IF(M-MMAX)210,210,261
261 IF(S-0.001)140,140,262
262 S-S~2

M-0
GO TO 210

140 WRITE(1,141)FDMIN
141 FORMAT(F7.4)

WRITE(1,142)FPMIN
142 FORMAT(F7.4)

WRITE(1~143)FIMIN
143 FORMAT(F7.4)

WIRTE(1,144)FMIN
144 FORMAT(F7.4)

WRITE(1,145)N
145 FORMAT(F7.4)

WRITE(1,146)A
146 FORMAT(F7.4)

CALL EXIT
END

~~ XEQ
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als M ~ Mmax' nieuwe itera-
tie beginnen bij 210;
als M~ Mmax' wordt s gehal-
veerd, M op nul gezet, en
nieuwe iteratie begonnen
bij 210;
als s ~ 0.001 wordt gestopt
met itereren en worden de
resultaten afgedrukt

~ afdrukken van de resultaten

J
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HOOFDSTUK III

LITERATUURSTUDIE; SIMULATIESPELEN; VERDER ONDERZOEK.
~

III-1 TOEPASSINGEN VAN HYBRIEDE SIMULATIE IN DE LITERATUUR.

De enige toepassing van hybriede simulatie van een eko-
nomisch model, die ik in de literatuur heb kunnen vinden,

betreft de hybriede simulatie van het ekonomisch funktioneren

van een fosfaatfabriek, beschreven door P.E. VaZisalo in [15]

en [ 16].
In [15] geeft Valisalo een beschrijving van het produktie-

proces. Het verloop van het produktieproces~en de bepaling

van kosten en opbrengsten geeft hij weer in een model in

de vorm van een lineair stelsel differentiaalvergelijkingen.
Van dit model geeft hij het analoge schakelschema. In het

geval waarin output en verkopen op een deterministische wijze

tot stand komen, is voor de simulatie van het model de analoge

computer alleen voldoende.
Is het totstandkomen van output en verkopen een resultaat

van stochastische processen, dan kan voor een Monte-Carlo
simulatie gebruik gemaakt worden van een hybriede computer.
Op basis van informatie over de verdelingsfunktie, gemiddelde

en variantie van de output van het produktieproces en de
afzet van de eindprodukten kan de digitale computer stochastische

inputs leveren voor de analoge computer, waarna de analoge
computer de afloop van het produktieproces en de winst kan
berekenen.

In [16] breidt Valisalo zijn model uit met een aantal
niet-lineariteiten. Hij geeft aan hoe deze niet-lineariteiten
in het analoge schakelschema kunnen worden opgenomen en hij
geeft de resultaten van een aantal runs op de hybriede computer
met het totale, niet-lineaire model.
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III-2 SIMULATIESPELEN

In [17] hoofdstuk IV heb ik gesteld dat analoge simulatie

met zijn 'instant, visual display' bruikbaar lijkt als
didaktisch hulpmiddel bij het ekonomie-onderwijs om studenten

inzicht te verschaffen in de talrijke interdependenties,
van dynamische aard, in de ekonomie.

Ik kan hierbij wijzen op de resultaten (in grafiek-
vorm) van mijn analoge simulatie van het Phillipsmodel,
waarmee duidelijk gemaakt kan worden dat de overheid door in-
grijpen het ekonomisch proces kan beinvloeden en dat de re-

sultaten van dit ingrijpen sterk afhankelijk zijn van de
mate waarin en de snelheid waarmee de overheid ingrijpt. De

hybriede simulatie bevestigt nader hoe de optimale policy-
mix verandert als de snelheid van reageren anders is. Verder
toont de hybriede simulatie het effekt van beperkingen die de
overheid zichzelf op kan leggen.

Ik kan voor toepassingen van (digitale) simulatie als
didaktisch hulpmiddel bij het onderwijs in de (makro)-ekonomie,
wij zen op de artikelen [ 12] ,[ 1] ,[ 6] ,[ 2] . In deze artikelen
worden experimenten beschreven met digitale simulatie van een
makro-ekonomisch model die beogen de studenten inzicht te
verschaffen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van ekono-
mische politiek en daarmee in de werking van het ekonomisch
model en tenslotte van de ekonomie.

[12] beschrijft een simulatiespel van de TH Delft,
waarbij de studenten het gehanteerde model kennen en moeten
proberen door het formuleren van beleidsmaatregelen (die als
input dienen voor het simulatieprogramma) de waarde van een
door hen zelf te formuleren doelfunktie te maximaliseren.

De andere drie artikelen beschrijven een andere aanpak
van een simulatiespel. Hierbij krijgen de studenten te horen
dat het simulatiemodel een model is van de ekonomie van
de V.S., maar ze krijgen de struktuur van het model niet te zien.
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We hebben ze de beschikking over de (met het model gegenereer-
de) cijfers van alle relevante ekonomische variabelen over
de laatste 20 kwartalen. Vervolgens krijgen ze de opdracht
om met gegeven instrumenten een gegeven doel in het 21e kwar-
taal te bereiken, daarna in het 22e kwartaal enz. Deze op-
dracht veronderstelt dat de studenten zich aan de hand van
de gegeven cijfers een inzicht proberen te verwerven in de
werking van de modelekonomie, een inzicht dat ze in de loop
van het simulatiespel kunnen wijzigen en verbeteren aan de
hand van de resultaten van hun beleidsvoorschriften.

In al deze gevallen is nog weinig of geen aandacht be-
steed aan de evaluatie van onderwijs in de makro-ekonomie
mèt gebruik van een simulatiespel in vergelijking tot onder-
wijs zonder simulatiespel.

III-3 VERDER ONDERZOEK.

In dit en het voorgaande verslag, [17), is getoond hoe
analoge simulatie gebruikt kan worden bij de analyse van
beleidsvarianten (in het voorgaande de keuze van fp, fd, fi)
en bij gevoeligheidsanalyses (in het voorgaande bijvoorbeeld
de invloed vanaë parameter ~).

Verder is uit hoofdstuk II af te leiden dat analoge
of hybriede simulatie van een model met stochastische elementen
ook tot de mogelijkheden behoort. Een van de mogelijkheden
is ruis afkomstig van een Noise Generator als storingsterm(en)
in te brengen in het analoge rekenproces. Een andere mogelijk-
heid is om door de digitale computer gegenereerde at random
getallen als input te gebruiken voor het analoge rekenproces,
bijvoorbeeld voor een Monte-Carlo simulatie van een model
waarvan de parameters stochastische grootheden zijn.

Tenslotte lijkt het mogelijk de in hoofdstuk II beschre-
ven optimaliseringsmethode te gebruiken bij het schatten van
parameters in differentiaalvergelijkingen. Want, en dat moet
niet uit het oog verloren worden, een analoge computer (al
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dan niet in een hybriede opstelling) is vooral geschikt voor

het oplossen van stelsels differentiaalvergeijkingen,
waarbij de tijd als continue, onafhankelijke variabele op-

treedt.

Voor voortzetting van het onderzoek o.l.v. L.R.J.

Westermann wordt naar aanleiding van de voorgaande punten
gedacht aan en zijn reeds voorbereidende werkzaamheden ver-
richt voor het formuleren van een makro-ekonomisch model
van Nederland in differentiaalvergelijkingen en het identi-
ficeren van het model (het schatten van parameters o.a.).

Daarna zouden allerlei model-analyses uitgevoerd kunnen worden;
gevoeligheidsanalyse, Monte-Carlo-simulatie, analyse van
beleidsvarianten.

Centraal hierbij zullen twee, niet-onafhankelijkP,
vragen staan: le Heeft het werken met een analoge (hybriede)
comp~ster bij het onderzoek en~of bij het onderwijs duidelijke
voordelen boven het werken met een digitale computer? en
2e Heeft het werken met een (makro-)ekonomisch model met

de tijd als continue grootheid voordelen boven een model
met de tijd als discrete grootheid?

Tot slot wil ik hier twee artikelen van D.A. Livesez~

noemen, [ 10] en [ 11] , die een model van de ekonomie van het

Verenigd Koninkrijk in differentiaalvergelijkingen ontwikkelt

en analyseert, (m.n. het optimaliseren van de korte-termijn

ekonomische politiek en de keuze van de welvaartsfunktie),
echter met gebruik van een digitale computer. Voor het schatten
van de parameters maakt hij gebruik van de door Rosenbrock

en Storez~, [14], b~schreven methode. Deze methode heeft als

voordeel dat hij resulteert in een benadering van de variantie-
covariantiematrix van de geschatte parameters. Deze benadering
kost echter ontzettend veel rekenwerk, terwijl bij de gemaakte
vooronderstellingen de nodige vraagtekens gezet kunnen worden

(m.n. wordt er van uit gegaan dat het ekonomisch systeem
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volgens de modelstruktuur funktioneert zonder afwijkingen,
afwijkingen komen alleen voor bij het meten).

Een van de vragen bij voortzetting van het onderzoek
langs de geschetste lijnen is dus of er wellicht andere,
betere methodes bestaan om wat meer te weten te komen over
de (on-)betrouwbaarheid van de parameterschattirigen.
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