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Abstract 

This report describes the development of a procedure to identify seasonal periods in demand 
data. These seasonal periods contain weeks in which a similar level of demand occurs. By 
clustering historical data from flights scheduled during a particular seasonal period, seasonal 
variations can be included in the demand forecast. 
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Executive summary 

KLM Revenue management 

Revenue management or yield management is a technique used by airl ines in order to 
optimise their revenue. These techniques are necessary because seats on a flight are 
perishable goods that can not be stocked. Therefore, demand and supply must be matched to 
guarantee optimal revenue. In air traffic several fare levels or fareclasses exist, that are 
differentiated by a number of fare restrictions like .advance purchase requirements, 
cancellation penalties, non-refundability, particular day-of-week travel , round trip purchase and 
Saturday night minimum stay requirements. Because fares and restrictions are often 
determined by what other carriers offer, also overbooking and seat inventory control are 
important parts of revenue management. By allowing more reservations than the number of 
seats on an aircraft, the risk of losses due to cancellations is decreased . Seat inventory 
control is the process of determining the optimal mix of seats made available in different fares; 
by preserving seats in fares with high revenue, more full-fare passengers can be served. On 
the other hand, seats that would otherwise remain unsold can be offered at discount prices, to 
increase revenue. 

Next Generation Revenue Management is a department at KLM that is redesigning the 
Revenue Management systems and procedures. One important change that will occur is that 
revenue management will no longer be performed at flight-leg 1 level but on origin-destination2 

level. Passengers with several O&D's can be travelling on the same flight-leg. A seat that can 
be sold at a high fare on a particular fl ight-leg is not necessarily the most profitable seat to sell, 
when interactions on the network of flights are considered . 
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A B B C 

Figure 1 Revenue in a small network 

When for example demand is low on the flight-leg BC one would rather sell seats to 
passengers travelling from A to C, than selling tickets to passenger travelling from A to B, and 
flying from B to C with an aircraft with a lot of empty seats. When on the other hand demand is 
high for flight-leg AB as well as for flight-leg BC, one would rather sell tickets to passengers 
travelling from A to B and passengers travelling from B to C instead of selling tickets to 
passengers travelling from A to C. 

Because prices might differ from one point-of-sale to another, not only fareclass and O&D are 
considered in seat inventory control , but point-of-sale as well. 

1 Flight-leg: Flight between origin airport and destination airport, with use of one aircraft, with the same flight-number. 
2 Origin-destination: itinerary of the passenger, possibly consisting of more than one flight-legs 
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The process of seat inventory control can be described as follows; 

1. During the initialisation phase, forecasts are made based on historical data, approximately 
340 days before the departure date; 

+ The final gross demand3 is forecasted, based on historical unconstrained gross 
demand. 

+ Fractional build curves4 are forecasted, based on historical booking information. 
+ Cancellation curves5 are forecasted, based on historical booking and cancellation 

data. 
These forecasts are then used to calculate overbookinglimits and optimal seat allocations 
for every fareclass/O&D-combination on a particular flight-leg. Reservations are being 
accepted or rejected based on the outcome of these optimal seat allocations. Because 
certain requests for reservations are rejected, the number of seats sold in a certain 
fareclass does not always equal the real demand. Therefore, the number of seats sold is 
called 'constrained demand'. Because demand forecasts are based on historical data, the 
real demand is being estimated based on this constrained demand. The data is being 
'unconstrained' by correcting demand for certain fareclasses where requests for seats 
were denied during a certain period of time. 

2. During the update-phase, new forecasts are calculated based on the real number of 
bookings, changes in flight schedule and special event information. The 340 days period is 
divided in 30 review-periods. Whenever a review period has expired a new optimal seat 
allocation is calculated, for the seats that are still available, until the last review period 
expires at the departure date of the flight. 

Air travel demand is characterised by strong seasonal patterns. There are two different 
options to consider these seasonal fluctuations; 

1 . A year is separated into several seasonal periods that contain weeks with more or less 
similar demand levels. These seasonal periods are defined at a high aggregated level. The 
forecast of the final gross demand the fractional build curves for a certain fareclass/O&D 
combination, on a certain date, in a certain seasonal period, are based only on historical 
data related to the same seasonal period. This is illustrated in figure 2 below; 

Year1 Year2 

Seasooalp~ Seasooalperi~ 

'-----. ~ 1 Date X 

~ 
Figure 2 Use of seasonal periods 

2. The forecasts are calculated independent of seasonal differences, based on data of a 
whole year. These season independent forecasts are then scaled using 'seasonal factors' 
to adjust for the seasonal variations in demand. 

3 Final gross demand: total demand occurring during the booking period , including the number of cancellations . 
4 Fractional build curves : curves that show the way that demand occurs the booking period. 
5 Cancellation curves: curves that show the number of cancellations during the booking period. 
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Assignment 

At this moment, a new forecast system is build based on the use of seasonal periods. 
Therefore, seasonal periods must be defined. These seasonal periods are defined for certain 
(fare}class groups, at a high aggregated level. Therefore it had to be decided what fareclasses 
can be grouped based on similar seasonal behaviour, and the right level of aggregation had to 
be determined. Furthermore, a procedure had to be designed in order to define seasonal 
periods. In addition, the alternative method can be briefly investigated in order to be able to 
compare both methods. 

Data-analysis 

Because O&D-based data was not available at first, leg-based data was used to analyse the 
behaviour of demand in certain fareclasses described in the table below; 

J-class 

C-class 

Y- class 

S-class 

B-class 

M-class 

H-class 

Q-class 

V-class 

K-class 

L-class 

'high yield business' 

'medium yield business' 

'high yield business', one cabin flights 

'very high yield tourist' 

'high yield tourist' 

'medium yield tourist', not on inter-European flights 

'medium/low yield tourist' , not on inter-European flights 

'low yield tourist' , not on inter-European flights 

all sorts of action fares 

'medium yield tourist' , only on inter-European flights 

'low yield tourist' only on inter-European flights 

Table 1 Analysed fareclasses 

At KLM certain levels of aggregation are defined; airport, city, country, countrygroup, area. A 
countrygroup consists of destinations within a group of countries like Scandinavia. An area 
consists of destination within for example Africa, or North America/ Mexico. The Netherlands 
is a separate area as well. 

The data that were used are number of seats sold in a certain week to a certain destination. 
These data contain a lot of 'noise', and are therefore smoothed by a 'low-pass linear filter'. The 
smoothed curves represent variable S1 that is calculated from the real number of sold seats in 
week t as follows; 

q 

S1 = (2q + 1) ·1 L X i - 1 , q + 1 :<;; t :<;; n - q , 
J=- q 

where n is the number of observations and q a non-negative value. In this case this case q = 
2 and the smoothed curves represent a centered 5-point moving average. 

In order to establish the right level of aggregation (countrygroup or area) diagrams 
representing smoothed curves of number of seats sold on flight from Amsterdam to a number 
of destinations were compared and coefficients of correlation for several sets of data were 
calculated. This made clear that seasonal patterns are present at a higher level of 
aggregation. The level of aggregation for destinations within Europe is countrygroup, for 
destination outside Europe the level of aggregation is area. 
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In order to find fareclasses with similar seasonal behaviour, smoothed curves of the selected 
fareclasses, aggregated to area/countrygroup level were compared. Fareclasses B and M, 
and fareclasses C, J, Y, and S show similar seasonal patterns. The low yielding fareclasses H, 
Q, V, K, and L, show less matching patterns; no similar seasonal behaviour between 
fareclasses, or no apparent seasonal pattern at all. This can be explained by the fact that the 
available data represent constrained demand. Especially in lower yielding fareclasses, not al 
requests for reservations are accepted and the difference between real demand and number 
of seats sold is present. Therefore, it is more difficult to get a picture of the seasonal patterns 
in lower yielding fareclasses . Furthermore, these lower yielding fareclasses can sometimes be 
given a different interpretation between different areas or between succeeding years . 

In order to be able to compare the different fareclasses, the series are transformed to relative 
changes in terms of percentage in the number of seats sold per week, so that a trend in the 
dataseries or difference in the level of the number of seats sold, is no longer present. In order 
to make the similarity between different fareclasses more visible, the cross-correlation function 
between two series of data can be calculated . The cross-correlation p xy(k) indicates the 
correlation between two series X and Y, when one series is shifted k units of time compared 
to the other, the correlation between X1 en Y1+k· The number of units that the series are apart is 
called the lag. From various diagrams of cross-correlation functions between different 
fareclasses, it appears that fareclasses C, J, Y, and S and fareclasses B and M are 
structurally correlated. The lower yielding fareclasses H, Q, V, Kand L show no structural 
correlation. 

These low yielding fareclasses mostly concern leisure traffic, like fareclasses B and M, 
whereas fareclasses C, J, Y, and S concern business traffic. Therefore the real demand in 
fareclasses H, Q, V, Kand L probably in fact has more or less the same seasonal behaviour 
as the demand in fareclasses Band M. Because the data represent constrained demand, 
these patterns are not clear in the diagrams. 

To keep the patterns clear the low yielding fareclasses will form a separate fareclassgroup, 
but they will no longer be analysed because of the unclear patterns. The following 
fareclassgroups can be defined; 

fareclassgroup 
C+J+Y+S 
B+M 
H+Q+V+K+L 

description 
business en very high yield economy 
high en medium yield economy 
low yield economy 

Table 2 Analysed fareclassgroups 

To analyse the seasonal patterns in the aggregated curves the auto-correlation function can 
be calculated. The autocorrelation pk indicates the correlation between to observations in a 
data series Z that are separated from each other with constant interval of k units of time, the 
correlation between observation Z1 and observation Zt+k· To make sure that the autocorrelation 
function is not influenced by a trend in the dataseries, these series can be differenced6

• The 
autocorrelation functions of the differenced series show a peak value for k = 52, which means 
that the series have a pattern that repeats itself after 52 weeks. 

6 Differencing series X; V X. = X1-X1_1 
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A seasonal period is a period containing several successive weeks in which a more or less 
similar demand level occurs . The seasonal periods that are defined must have a certain 
minimum length. There is also a restriction to the maximum number of seasonal periods that 
can be defined in one flight schedule, because of the size of the database. A definition of a 
minimum length of three weeks seems to be a reasonable assumption. There are two default 
seasonal periods, winter {during winter flight schedule) and summer {during summer flight 
schedule), because the winter-schedule contains flights to different destination airports then 
the summer schedule. 

Design of a procedure 

In order to define seasonal periods, parts of the diagrams of sold seats that show a significant 
higher or lower level during a few weeks. Therefore, an upper and a lower limit can be defined. 
When the number of sold seats crosses the upper limit a peak has been recognised, when the 
number of seats crosses the lower limit a low level has been recognised. The limits must be 
set in such a way that only real significant changes in the level of the number of sold seat 
results in the recognition of a peak or a low level. Whenever a peak has been recognised, the 
seasonal period is defined as the number of weeks adjoining this peak, where the number of 
sold seats is larger than the mean value. Whenever a low level has been recognised, the 
seasonal period is defined, as the number of weeks adjoining this low level, where the number 
of sold seats is smaller than the average value. 

Definition of seasonal periods 

A number of different variants can be examined that are combinations of the following options; 

+ the data that are used (number of seats sold, centered 3-point moving average, centered 
5-point moving average); 

+ limits that are set, (mean plus or minus the standarddeviation, or mean plus or minus 1.5 
times the standarddeviation); 

+ mean value per schedule or mean value of a whole year; 
+ the requirements that are set to define a peak or low level {like for instance, the limit must 

be crossed during at least two succeeding weeks). 

To make a comparison, seasons are defined based on the different variants for a number of 
datasets. Some variants result in the definition of no seasons at all, some result in very many, 
very short seasons. The three variants described in the table below seem to define a 
reasonable number of seasons, of a reasonable length; 

variation used data mean limits requirements 
a2 number of seats sold mean per schedule mean plus or minus limits crossed twice in 

standarddeviation adjoining weeks 
c2 number of seats sold mean of a whole year mean plus or minus limits crossed twice in 

standarddeviation adjoining weeks 
i1 centered 5-priod mean per schedule mean plus or minus limits crossed once 

moving average standarddeviation 

Table 3 Variants of definition of seasons 
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Testing 

The variants that were selected were tested by comparing the forecasts and the real number 
of seats sold, and calculating the forecast error. For a certain countrygroup and a certain area, 
forecasts were made for the second year, based on data of the first year. These forecasts 
were made for every flight to all destination airports within the concerned area or 
countrygroup, for every class. Both the mean real forecast error and the mean absolute 
forecast error were calculated. 

While testing the three options a few variations were added; 

+ Defining a minimum length of the seasonal periods of three weeks (periods containing less 
weeks are split between the adjoining periods), or defining no minimum length. 

+ All recognised peaks/ low levels within one schedule can be defined as being one seasonal 
period together, or can be defined as being separate seasonal periods. 

There is a small difference between the results of the different variants, but variation a2 
structurally shows the smallest mean forecast error. 

Seasonal factors 

The alternative method calculates a season independent forecast that will be scaled using 
'seasonal factors' to adjust for the seasonal variations in demand. 

These seasonal factors can be calculated according to the 'classical decomposition method'. 
Dataseries can be decomposed in a steady level, a trend, a seasonal component, a long 
cyclical component and white noise. The aggregated curves can be described by the following 
mathematical model: 

X r = a + F * T + Br 

with a = steady level, mean 

F = seasonal factor 
T = period, week 

Br = white noise 

The seasonal factors can be calculated by dividing the number of seats sold in a certain week 
(aggregated level} by the mean value of the schedule that contains the certain week. This 
results in a seasonal factor per week. The seasonal factors can be calculated for smoothed 
curves as well as for number of seats sold in a certain week. 

The same test was conducted as was done with the methods based on seasonal periods. 
The results were compared with the results of method a2, which gave the best result amongst 
the method based on seasonal periods. The results of this test showed that the mean forecast 
error is smaller for the method based on seasonal factors, than the mean forecast error for 
method a2, where the seasonal factors based on the total number of seats sold showed the 
best results . 
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O&D-data 

O&D-data have different characteristics than leg-based data in some respects. On one flight
leg, there can be passengers with a lot of different O&D's. This means that the number of 
passengers per O&D will on be much smaller than the number of passengers per flight-leg . 
When these passengerflows are split up by class and point-of-sale, these numbers reduce 
even more. The fact that the mean number of passengers is small, and the number of 
passengers shows many fluctuations, makes it more difficult to make a good forecast. In order 
to analyse passengerflows that are as large as possible without mixing passengerflows that 
show different seasonal patterns, the following levels of aggregation are defined; 

Origin 
areas outside Europe 

Destination 
area Europe and area Netherlands 
areas outside Europe area Europe and area Netherlands 

area Europe and area Netherlands countrygroup within area Europe and area Netherlands 

Table 4 Level of aggregation for O&D-data 

Not all curves at the set level of aggregation show a clear seasonal pattern. In particular the 
small O&D-flows (for instance from a destination in Africa to Amsterdam, to a destination in 
Asia), show little or no seasonal patterns; the mean number of passengers is small, and the 
number of passengers shows a lot of fluctuations. 

The O&D-data that are available are the number of gross bookings per week, per 
fareclassgroup. These data show more seasonal patterns than number of net bookings, and 
are more like the data that will finally be used to make forecasts. 

The three variants of the method based on seasonal periods are analysed using three 
passenger flows with different characteristics; 

passengerflow seasonal O&D fareclassgroup 
pattern/periodicity 

passengerflow 1 small passengerflow no clear seasonal from area outside C+J+Y+S 
pattern Europe to area 

outside Europe 
passengerflow 2 large passengerflow clear seasonal from area NL to area B+M 

pattern outside Europe 
passengerflow 3 large passengerflow no clear seasonal from area Europe to C+J+Y+S 

pattern area outside Europe 

Table 5 Analysed passengerflows 

Again, the criteria that were used to compare the different variants are the number of seasons 
that are defined and the length of the seasons. Because some O&D-flows can be very small 
and show no clear seasonal pattern, an extra criterion can be used; for these small flows, the 
number of seasons that is defined should be as little as possible. 

There was little difference between the three methods concerning the large passenger flows. 
Method i1 defined many seasonal periods for the small passengerflow however, whereas the 
other two methods a2 and c2 both defined no or a few seasonal periods. 
Because these comparisons give no reason to change the preference to another variation, it is 
decided to choose variation a2 as the final method . 
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Procedure to define seasonal patterns 

Method a2 can be described as follows; 

1 . The data are presented as total number of unconstrained gross bookings per week on the 
set level of aggregation; 

2. For both the flight-schedules the mean of these numbers is calculated; 
3. For both the flight-schedules the standarddeviation is calculated; 
4. The upper- and lower limit are set; 

+ the upper limit is the mean plus the standarddeviation 
+ the lower limit is the mean minus the standarddeviation 

5. A peak is recognised when the number of seats sold crosses the upper level during two 
adjoining weeks; 
The seasonal period contains the weeks adjoining the peak, where the number of seats 
sold exceeds the mean; 

6. A low level is recognised when the number of seats sold crosses the lower level during two 
adjoining weeks; 
The seasonal period contains the weeks adjoining the peak, where the number of seats 
sold is smaller than the mean; 

7. The minimal length of a seasonal period is three weeks, periods that contain less weeks 
are separated between surrounding periods as follows; 

+ Periods containing two weeks are separated between the two adjoining periods 
+ Periods containing one week are assigned to the succeeding period; 
+ Periods containing one or two weeks, that are situated on the end or beginning of a 

schedule, are assigned to the adjoining period; 
8. All seasonal periods situated within the summer/winter schedule, that surround a top make 

up one season, summer-/winterpeak 
9. All seasonal periods situated within the summer/winter schedule, that surround a low level 

make up one season, summer-/winterlow 
10.AII remaining periods with in the summer/winter-schedule make up one season, 

summer/winter 

Conclusions 

A clear demand pattern or seasonal patterns can not always be recognised; 

+ There are only two years worth of historical data available; 
+ These are data concerning constrained demand; 
+ Because the meaning of the different fareclasses may differ per area or per year, 

sometimes data are not representable for the following year 

Because certain data are not available (yet), the assumption that the fractional build curves 
follow the same seasonal pattern as the number of gross unconstrained bookings and the 
cancellation-curves are not influenced by seasons at all , can not be confirmed or refuted . 

The tests carried out on the basis of leg-based data reveal that the mean forecast error is 
smaller for the method based on seasonal periods (a2), than when the forecast is based on 
the mean number of seats sold during a flight schedule (improvement of 0,98%-4,67%). 
The mean forecast error is smaller for the method based on seasonal factors, than the mean 
forecast error for method based on seasonal factors (a2), (improvement of 2,31 %-5,00%) 
where the seasonal factors based on the total number of seats sold showed the best results. 

A drawback of the investigated methods may be that always one year worth of data is used 
and a possible trend is not taken into account. 
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Recommendations 

+ There needs to be more consistency in the definitions of and the bookings made in the 
diverse fareclasses. The data per class will then be more representable for the years that 
follow. 

+ When more historical data becomes available, the seasonal patterns in both the fractional 
build curves and the cancellation curves can be investigated. 

+ Because the method based on seasonal factors shows a better result than the method 
based on seasonal periods, the possibility to use this method in the forecast module should 
be investigated. A combined method where the seasonal periods are used to cluster 
fractional build curves and a forecast for the final gross demand is made based on 
seasonal factors might even show better results . 

+ When more historical data become available more years worth of data can be used with 
both methods, in order to get a clearer picture of the seasonal patterns, or the absence of 
these patterns. 

+ In order to evaluate the forecasts, for (a number of) O&D/class/PoS-combinations, the 
forecasts should be kept, and compared with the number of sold seats afterwards. 
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1. lnleiding 

1.1. KLM Next Generation Revenue Management 

KLM is een internationale luchtvaartmaatschappij die zich richt op het vervoer van zowel 
passagiers als vracht. In 1919 werd KLM opgericht door dr. Albert Plesman en in de 79 jaar 
dat KLM bestaat zijn er een groot aantal ontwikkelingen geweest. Lag het accent in de eerste 
jaren vooral op het verbeteren van de techniek van de vliegtuigen, en daarmee de 
betrouwbaarheid en het economische resultaat, inmiddels wordt de KLM-organisatie 
aangepast om van een productgericht bedrijf, een markt- en servicegerichte onderneming te 
worden. De strategie is daarbij gebaseerd op de ontwikkeling van een efficient, 
wereldomspannend netwerk, samen met partners. Men wil zich onderscheiden door een 
concurrerend kostenniveau en hoge kwaliteit, waarmee men doelt op betrouwbaarheid, 
punctualiteit, 'convenience' en vriendelijke service. 

Next Generation Revenue Management staat in de eerste plaats voor het nieuwe en 
innovatieve revenue management1 bij de Divisie Passage van KLM. Om de concurrentie bij te 
blijven werd het noodzakelijk geacht om het revenue management bij de Divisie Passage te 
vernieuwen en innovatiever te maken. Met dit doel voor ogen werd een nieuwe afdeling in het 
leven geroepen, die ook de naam Next Generation Revenue Management draagt, waarbinnen 
vanaf april 1996 aan de vernieuwingen wordt gewerkt. Zowel de processen en de organisatie, 
als de informatiebehoefte en de (geautomatiseerde) systemen worden bekeken . Men 
verwacht het vernieuwde revenue management (het 'Next Generation Revenue Management') 
in 1999 te hebben ingevoerd. In appendix A is de plaats van Next Generation Revenue 
Management binnen de organisatie weergegeven. 

1.2. Revenue management 

Revenue management, of yield management, is een discipline die in feite een deel is van de 
marketingactiviteiten van een serviceverlenend bedrijf of serviceverlenende instelling.2 Zijn 
marketingactiviteiten over het algemeen vooral gericht op het stimuleren van de vraag, 
revenue management is er vooral op gericht om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 
Omdat een dienst niet op voorraad kan warden gehouden is dit voor dienstverlenende 
bedrijven erg belangrijk. Als een stoel in een vliegtuig bijvoorbeeld niet wordt verkocht is deze 
bij het vertrekken van de vlucht niets meer waard, zodat er sprake is van gederfde inkomsten, 
ofwel kosten. Bij bijvoorbeeld hotels, restaurants en andere vormen van transport spelen 
dezelfde problemen. Onder andere door middel van prijsstrategieen, zoals daltarieven in de 
trein, en weekendacties in bepaalde hotels kan de vraag warden be"fnvloed en de opbrengst 
word en verbeterd. 

In bedrijfstakken zoals de luchtvaartindustrie is revenue management een essentiele discipline 
geworden. Er worden uiterst geavanceerde geautomatiseerde systemen gebouwd om 
wiskundige optimalisatiemodellen door te rekenen. Voor een groot deel zal de winst die een 
luchtvaartmaatschappij boekt, en hiermee haar concurrentiepositie, afhankelijk zijn van het 
revenue management systeem dat zij gebruikt. In de luchtvaart is revenue management 
ontstaan na de zogenaamde deregulatie van het vliegverkeer in 1978. V66r 1978 werden 
vluchten sterk gereguleerd door de zogenaamde Civil Aeronautics Board.3 Allerlei regels 
bepaalden welke tarieven er mochten worden gerekend op welke trajecten en hoe vaak 
bepaalde bestemmingen door wie mochten worden aangedaan. Na de deregulatie werden 
bijna al deze regels afgeschaft, en was het mogelijk voor nieuwe maatschappijen om tot de 
markt toe te treden . De grate gevestigde maatschappijen reageerden niet snel genoeg en 
waren door hun hoge kosten niet in staat om te concurreren met de tarieven van deze 
nieuwkomers, zonder zelf grote verliezen te leiden. Bovendien waren zij door de jarenlange 

1 Zie paragraaf 1.2. 
2 Zie literatuuropgave; Dauadel, S. en Vialle, G. 
3 Zie literatuuropgave; Williamson, E.L. 
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kunstmatig hooggehouden tarieven niet in staat om agressieve marketing strategieen te 
ontwikkelen, zoals hun nieuwe concurrenten dat deden. Door het ontwikkelen van revenue 
management technieken was men beter in staat om met de tegen lagere kosten opererende 
kleinere maatschappijen te concurreren. 

In de onderstaande figuur zijn de verschillende onderdelen van revenue management 
weergegeven; 

Revenue management 

Pricing Reserverings-controle 

Seat Inventory Control Overboeking 

Figuur 1 Revenue management4 

Een belangrijk onderdeel van revenue management is het toepassen van bepaalde 
prijsstrateg ieen (pricing). Wanneer er een bepaald prijsniveau wordt gehanteerd kan men 
zoeken naar dfe prijs waarbij de opbrengst maximaal is . Er blijft echter een bepaalde 
potentiele opbrengst onaangesproken. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat bepaalde 
passagiers geen ticket kopen omdat ze de vastgestelde prijs te hoog vinden . Anderzijds zijn er 
passagiers die hetzelfde ticket ook tegen een hogere prijs zouden hebben aangeschaft. In de 
onderstaande figuur is te zien dat door de introductie van verschillende tariefgroepen de 
onaangesproken potentiele opbrengst kleiner wordt en er een hogere opbrengst kan worden 
behaald; 

een prijsniveau 

vraag 

gederfde 
opbrengst 

vraagcurve 

□ 

,,;, l 

= opbrengst 

Figuur 2 Een prijsniveau versus meerdere tariefgroepen 
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Er worden echter geen verschillende prijzen of tarieven aan hetzelfde product gekoppeld. Er 
zijn in de luchtvaartindustrie sinds de deregulatie verschillende subklassen/ boekingsklassen5* 

4 Zie literatuuropgave; Williamson, E.L. 
5 Woorden of begrippen aangegeven met een * zijn opgenomen is de lijst met verklaringen van woorden en 
begrippen op pagina 44. 
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ontstaan, binnen de business-cabine en de economy- of tourist-cabine. In de verschillende 
subklassen worden diverse soorten tickets geboekt die van elkaar verschillen door de 
restricties die eraan verbonden zijn en de service die wordt verleend, zoals de tijdstippen 
waarop men mag reizen, de inwisselbaarheid en de geldigheidsduur van het ticket. Men 
verkoopt enerzijds tickets waar de reiziger veel vrijheid mee geboden wordt met betrekking tot 
het te kiezen reisschema, die hoger geprijsd zijn, en anderzijds goedkope tickets waar veel 
restricties aan verbonden zijn . 

De tarieven die maatschappijen hanteren worden gedeeltelijk bepaald door de geldende 
marktprijzen, dus met prijsstrategieen alleen kan de opbrengst niet voldoende worden 
bernvloed. Ook het beheersen van het aantal stoelen in de verschillende subklassen dat wordt 
vrijgegeven voor de verkoop, 'reserverings-controle' is een belangrijk onderdeel. Het gaat dan 
zowel om het overboeken van vluchten , als het bepalen van de optimale mix van stoelen in de 
verschillende subklassen, het zogenaamde 'seat inventory control'. 

Overboeking betekent dater meer stoelen worden verkocht dan er fysiek in het vliegtuig 
aanwezig zijn6

. Niet alle passagiers die een ticket hebben geboekt voor een vlucht verschijnen 
werkelijk aan de gate bij het vertrekken van de betreffende vlucht. Als gevolg van 
annuleringen of no-shows* loopt men de kans te vertrekken zonder dat alle stoelen bezet zijn, 
waardoor er opbrengsten worden misgelopen. Er dient steeds een afweging te worden 
gemaakt of er nog een extra boeking moet worden gemaakt of niet; het risico bestaat dat het 
uiteindelijke aantal passagiers dat aan de gate verschijnt groter is dan de fysieke capaciteit 
van het vliegtuig . In dit geval is er sprake van denied boarding; passagiers die in het bezit zijn 
van een geldig ticket kunnen niet mee met de door hen gereserveerde vlucht. Er kan dan door 
de luchtvaartmaatschappij een financiele regeling worden getroffen, een alternatieve vlucht 
worden gezocht en eventueel een vergoeding voor maaltijden of hotelovernachtingen worden 
aangeboden. Het is duidelijk dat er in deze situatie door de betreffende 
luchtvaartmaatschappij materiele schade wordt geleden. Het verlies van klanten en de 
nadelige gevolgen voor het image van de maatschappij zorgen echter ook voor immateriele 
schade, hoewel dit minder goed meetbaar is. Het is duidelijk dater een goede afweging moet 
worden gemaakt tussen de kans op denied boarding als gevolg van te veel overboeking en 
het mislopen van extra opbrengsten door te vertrekken met lege stoelen door te weinig 
overboeking. 

Seat inventory control is de discipline binnen revenue management die zich bezighoudt met 
de optimale verdeling van stoelen tussen de verschillende subklassen. Om een optimaal 
voordeel te behalen uit de verschillende tarieven, moet de mix van verschillende aantallen 
stoelen per subklasse die op een bepaalde vlucht worden aangeboden, zeer nauwkeurig 
worden bepaald. Deze zogenaamde optimale stoelallocatie is afhankelijk van voorspellingen 
van de vraag naar stoelen in verschillende subklassen. Als er teveel stoelen worden 
vrijgegeven in de !age tariefgroepen, bestaat de kans dat passagiers die duurdere tickets 
hadden willen kopen moeten worden geweigerd. Dit kan het resultaat zijn van een 
onderschatting van de vraag in hoge subklassen. Als er te weinig stoelen in de lage 
tariefgroepen worden vrijgegeven bestaat de kans dat stoelen onverkocht blijven, omdat er 
weinig vraag is naar tickets in de hogere tariefgroepen. Deze stoelen hadden tegen een lager 
tarief misschien wel kunnen worden verkocht. Dit is meestal het resultaat van een 
onderschatting van het aantal annuleringen, of het aantal no-shows. 

Enerzijds wil men dus zoveel mogelijk stoelen verkopen aan passagiers die bereid zijn om 
hoge tarieven te betalen, anderzijds wil men met de verkoop van tickets tegen lage tarieven 
stoelen vullen die anders leeg zouden blijven. Als een passagier meer betaalt dan de 
marginale kosten bedragen om een extra passagier te vervoeren, zal hij bijdragen aan de 
dekking van de vaste kosten en aan de winst. Niet alleen de luchtvaartmaatschappijen hebben 
profijt van deze extra passagiers in !age subklassen , ook passagiers die een duur ticket 
hebben gekocht kunnen hiervan profiteren; de extra opbrengsten kunnen voor een deel 
worden gebruikt om de prijzen van de duurste tickets te verlagen . Luchtvaartmaatschappijen 
worden hierdoor staat gesteld om concurrerende prijzen in de markt te zetten. 

6 Zie literatuuropgave; Hazelkamp, A. van den 
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Door middel van revenue management probeert men dus een zo hoog mogelijke opbrengst te 
behalen door te bepalen welke stoelen men tegen welke prijzen verkoopt. Bij de 
luchtvaartindustrie is sprake van hoge vaste kosten, maar lage variabele kosten per 
passagier. Hierdoor kan er door goed revenue management al snel een verbetering van de 
winst warden bereikt. 

1.3. Origin-destination 

Een belangrijke vernieuwing die binnen het revenue management bij KLM plaats gaat vinden, 
is dat het revenue management niet meer op 'flight-leg'* niveau gestuurd zal warden maar op 
'origin-destination' (O&D)* niveau . De meeste wiskundige optimalisatiemodellen die ontwikkeld 
warden voor revenue management in de luchtvaartindustrie zijn gebaseerd op het 
optimaliseren op 'flight-leg' niveau.7 Een flight-leg is een vlucht tussen een luchthaven van 
vertrek en een luchthaven van aankomst met hetzelfde toestel en hetzelfde vluchtnummer. 

De vraag naar stoelen is echter origin-destination gerelateerd. Een bepaalde passagier wil 
bijvoorbeeld van Frankfurt (origin) naar Atlanta (destination) vliegen. Deze reis wordt als twee 
aparte vluchten (twee flight-legs) geboekt, namelijk Frankfurt-Amsterdam en Amsterdam
Atlanta, en de passagier moet overstappen in Amsterdam. 

Frankfurt Amsterdam Amsterdam Atlanta 

vlucht 1 vlucht 2 

Figuur 3 O&D's en flight-legs 

Als men deze twee vluchten op O&D-niveau bekijkt zijn er drie O&D's te onderscheiden; 
Frankfurt-Amsterdam, Amsterdam-Atlanta, Frankfurt-Atlanta. In een dergelijk netwerk hoeft de 
duurste stoel op een bepaalde O&D in een bepaalde subklasse niet per definitie oak optimaal 
te zijn voor het hele netwerk; het optimaliseren per flight-leg leidt daardoor niet automatisch tot 
de meest optimale oplossing voor het totale netwerk. 

7 Zie literatuuropgave; Belobaba, P.P. , Williamson E.L. 
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Dit kan warden gerllustreerd aan de hand van het volgende voorbeeld; 

150 

A B B C 

Figuur 4 Opbrengsten in een netwerk 

Als men alleen op basis van beschikbaarheid op de verschillende flight-legs de stoelen 
verkoopt en de opbrengst probeert te maximaliseren , kan het zo zijn dat het traject van A naar 
B wordt volgeboekt, zonder stoelen beschikbaar te stellen aan passagiers die van A naar C 
vliegen (figuur 4). Als de vraag op het traject B-C laag is, blijven stoelen op dit traject 
onverkocht, en daardoor is de opbrengst veel lager ( 100 geldeenheden per stoel voor traject 
B-C), dan wanneer er stoelen voor de route A-C zouden zijn verkocht (150 geldeenheden per 
stoel voor traject A-C). 

Aan de andere kant zouden ook alle stoelen op het traject A-B kunnen zijn geboekt door A-C 
passagiers; als de vraag naar beide trajecten A-B en B-C echter hoog is, zou er echter meer 
opbrengst zijn gegenereerd door de stoelen op het traject A-B aan AB-passagiers (100 
geldeenheden per stoel) te verkopen en stoelen op het traject B-C aan BC-passagiers (100 
geldeenheden per stoel) . 
In het eerste geval, bij een hoge vraag naar 'interlokaal vervoer', zou de opbrengst dus 
kunnen warden verhoogd door stoelen op het traject A-C te reserveren voor passagiers voor 
de reisroute A-C. Wanneer de vraag naar 'lokale vluchten' hoog is moet het aantal stoelen 
voor multi-leg passagiers warden beperkt. Door te optimaliseren op flight-leg niveau kan men 
dus een sub-optimalisatie van de opbrengsten over het totale netwerk bereiken. 

Soms kan er met hetzelfde soort ticket dat op verschillende locaties wordt verkocht een 
verschillende netto opbrengst warden gegenereerd , door verschillen in commissies, fluctuaties 
in de wisselkoersen en afspraken met andere maatschappijen . Daarom wordt er bij de 
optimalisatie niet alleen rekening gehouden met de O&D en subklasse, maar wordt er ook 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende plaatsen waar bepaalde stoelen daadwerkelijk 
warden verkocht, het point-of-sale* (PoS). Men bepaalt dus het optimale aantal te verkopen 
stoelen per O&D/subklasse/PoS-combinatie. 

Juist bij KLM is het optimaliseren op O&D-niveau belangrijk omdat er sprake is van veel 
doorvervoer, met Schiphol als overstappunt. 
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2. Probleemomschrijving 

2.1. Procesbeschrijving 

Het proces van seat inventory control bij KLM verloopt als volgt8
; 

Er wordt een vraagvoorspelling gemaakt, op het moment dat een O&D wordt geopend voor de 
verkoop, ongeveer 340 dagen voor vertrek. 
Er wordt een voorspelling gemaakt voor alle O&D/subklasse/PoS-combinaties, die binnen een 
flight-leg mogelijk zijn . Deze voorspellingen worden gemaakt op basis van historische 
boekingsgegevens. Dit wordt de initialisatiefase genoemd. Deze voorspellingen worden 
vervolgens als input gebruikt voor de modellen die de overboekingslimiet en de optimale 
stoelallocatie berekenen, de optimalisatiemodellen. Op basis van deze optimale situatie 
worden er boekingen in bepaalde O&D/subklasse/PoS-combinaties geaccepteerd of 
geweigerd, de verkoop wordt dus in een bepaalde richting gestuurd. 

Aan de hand van werkelijke boekingsinformatie van de betreffende vluchten en recent 
vertrokken vluchten en gegevens met betrekking tot wijzigingen in het vluchtschema worden 
iedere nacht nieuwe voorspellingen gemaakt. Dit wordt de update fase genoemd. De periode 
van 340 dagen is opgedeeld in 30 kortere perioden, zogenaamde review perioden*. Na het 
verstrijken van een review periode, wordt er op basis van de nieuwe voorspellingen aan de 
hand van de optimalisatiemodellen opnieuw een optimale stoelallocatie berekend voor de nog 
niet verkochte stoelen. Op basis van deze nieuwe optimale situatie wordt de verkoop weer 
gestuurd. Dit proces herhaalt zich bij het verstrijken van iedere review periode tot de vlucht 
vertrekt. De review perioden worden steeds korter met het naderen van de vertrekdatum van 
de betreffende vlucht. 

Omdat de voorspellingen die door de modellen worden gemaakt alleen zijn gebaseerd op 
gegevens uit het verleden en de huidige boekingsstand (er wordt alleen maar 'achteruit 
gekeken'), kunnen de voorspellingen vaak worden verbeterd door marktkennis in te brengen. 
'Market Managers' houden gebeurtenissen in de markt scherp in de gaten en kunnen hierdoor 
voorspellingen doen door 'vooruit' te kijken , wanneer er bijvoorbeeld een bepaald evenement 
is gepland. Zij hebben de mogelijkheid om naar eigen inzicht, binnen bepaalde grenzen, de 
voorspellingen en diverse parameters binnen het model aan te passen, of te 'overrulen'. 

8 lnformatie afkomstig uit interne KLM documenten. (Deze documenten zijn echter niet openbaar, en in veel gevallen 
nog niet officieel goedgekeurd en zijn daarom niet in de literatuurlijst opgenomen.) 
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Dit iteratieve proces kan als volgt schematisch worden weergegeven; 

Historische 
~ gegevens :: 
~ 

Voorspellings-..... ... modellen 

i Gegevens huidige 
vluchten Overrulen 

Optimalisatie-
modellen 

Sturing van de 
verkoop 

Vertrek van 
de vlucht 

,. 

Figuur 5 Proces van seat inventory control bij KLM 

Doordat men zelf bepaalt of men een ticket in een bepaalde subklasse wel of niet wil 
verkopen, kan er vraag zijn naar tickets in een bepaalde subklasse waaraan niet wordt 
voldaan. Men creeert zogezegd zelf out-of-stock situaties. Hierdoor is het aantal verkochte 
tickets niet altijd gelijk aan de werkelijke vraag; dit is immers de som van het verkochte aantal 
tickets en de vraag waar niet aan is voldaan. Men spreekt daarom van 'constrained demand'*. 
Omdat de vraagvoorspellingen op basis van historische gegevens wordt gemaakt is het 
belangrijk om de werkelijke vraag in te kunnen schatten. Men probeert de werkelijke vraag af 
te leiden uit de aantallen verkochte stoelen, het zogenaamde 'unconstrainen' . De vraag wordt 
unconstrained door steeds te kijken op welke momenten in de tijd bepaalde subklassen 
gesloten waren voor de verkoop. Men kan dan inschatten hoe de vraag zou zijn geweest 
indien een bepaalde subklasse niet gesloten was geweest. 
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In de onderstaande figuur is te zien dat de verkoop in de betreffende subklasse van 220 
dagen voor vertrek tot 140 dagen voor vertrek gesloten is geweest, en hoe de vraag daarbij 
wordt 'unconstrained'; 

40 
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CV 

30 ai 
0 -t/1 20 
iii -C 
t!J 10 
t!J 

0 
0 
'St 
C'; 

aantal dagen voor vertrek 

Figuur 6 'Unconstrainen' van boekingsgegevens 
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Uit het voorgaande kan warden geconcludeerd dat het erg belangrijk is om een goed 
voorspelmodel te gebruiken. Een van de nieuwe modules die door Next Generation Revenue 
Management is ontwikkeld is een forecastmodule. Wanneer men de initialisatiefase die 
binnen deze module is ontworpen gedetailleerder bekijkt kunnen er drie stappen warden 
onderscheiden9

; 

1. Er wordt op basis van historische (unconstrained) brute boekingsgegevens* een 
(unconstrained) voorspelling gemaakt van het brute aantal boekingen bij vertrek, het 
aantal boekingen inclusief annuleringen aan het eind van de boekingsperiode. Het brute 
aantal boekingen bij vertrek is het totaal aantal boekingen dat gedurende de 340 dagen 
wordt gemaakt inclusief de boekingen die eventueel alweer zijn geannuleerd. 

2. Aan de hand van historische (unconstrained) brute boekingsgegevens kan men zien hoe 
de vraag naar stoelen in een bepaalde subklasse zich gedurende de periode van 340 
dagen voor vertrek van een vliegtuig heeft ontwikkeld. De vraag die in een bepaalde 
review periode was gerealiseerd wordt uitgedrukt als een percentage van het aantal 
boekingen dat op het moment van vertrek was gerealiseerd. Wanneer men deze 
percentages per review periode als functie van de tijd weergeeft, wordt gesproken van de 
boekingscurve*. Op basis van boekingscurven van vertrokken vluchten, wordt de te 
voorspellen boekingscurve opgesteld. Deze voorspelde boekingscurve wordt aan de 
voorspelling van het brute aantal boekingen bij vertrek gekoppeld om te zien hoe dit 
aantal boekingen in de tijd wordt opgebouwd. Deze curve wordt in de update fase 
gebruikt om correcties aan te brengen aan de hand van werkelijke boekingsgegevens en 
gegevens van recent vertrokken vluchten. 

3. Op basis van historische boekings- en annuleringsgegevens wordt een voorspel ling 
gemaakt van het percentage van alle reeds gemaakte boekingen dat wordt geannuleerd, 
gedurende een review periode. Over de totale tijdsduur van 340 dagen wordt dit als 
functie van de tijd weergegeven in een zogenaamde annuleringscurve*. De voorspelling 
van het uiteindelijke aantal netto boekingen*, het aantal passagiers dat op het moment 
van vertrek te boek staat, is het verschil tussen de voorspelde brute boekingen en het 
voorspelde aantal annuleringen. 

9 lnformatie afkomstig uit interne KLM documenten. 
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2.2. Seizoensinvloeden 

De vraag naar plaatsen in een vliegtuig is sterk afhankelijk van seizoensinvloeden . Er zijn door 
KLM twee opties aangegeven om bij het voorspellen van de vraag rekening te houden met 
seizoensinvloeden 10

; 

1. Er wordt in een jaar een aantal seizoensperioden* onderscheiden. Binnen een 
seizoensperiode is er een karakteristiek vraagniveau waar te nemen. 

Als men de vraag in bepaalde O&D/subklasse/PoS-combinatie wil voorspellen wordt eerst 
vastgesteld in welke seizoensperiode de te voorspellen O&D/subklasse/PoS-combinatie 
valt. Voor de voorspelling van het bruto aantal boekingen bij vertrek en de vorm van de 
boekingscurven warden nu alleen historische gegevens gebruikt van dezelfde 
O&D/subklasse/PoS-combinaties die binnen dezelfde seizoensperiode een jaar eerder zijn 
vertrokken. Van de unconstrained bruto boekingen van die seizoensperiode wordt het 
gemiddelde bepaald om het bruto aantal boekingen bij vertrek te voorspellen . Ook bij de 
update fase warden alleen gegevens gebruikt van O&D/subklasse/PoS-combinaties die 
binnen dezelfde seizoensperiode vallen . In de onderstaande figuur is dit schematisch 
weergegeven; 

Jaar 1 Jaar 2 

~ Seizoenspel~ Sei,oeospe
1
~ 

Y DatumX 

;; 

Figuur 7 Voorspelling op basis van seizoensperioden 

Men gaat er hierbij van uit dater bij de annuleringscurven geen seizoensinvloeden zijn 
waar te nemen, dus dat die op basis van gegevens van het hele jaar kunnen warden 
opgesteld . Verder wordt er aangenomen dat de seizoensschommelingen die men 
waarneemt in vraag hetzelfde zijn als in de boekingscurven; er wordt aan de hand van de 
uiteindelijke vraag een seizoensperiode gedefinieerd, en deze seizoensperiode wordt 
gebruikt om zowel de voorspelling van de vorm van de boekingscurve als de voorspelling 
van de vraag te maken. 

Een nadeel van deze methode is dat wanneer er een nieuwe seizoensperiode start de 
gegevens van recent vertrokken vluchten niet warden gebruikt omdat die binnen de vorige 
seizoensperiode vallen. Als er dus een nieuwe seizoensperiode begint, dan warden er alleen 
gegevens van diezelfde seizoensperiode van een jaar eerder gebruikt, omdat er van de 
nieuwe seizoensperiode geen recente gegevens beschikbaar zijn. Eventuele relevante kennis 
die voortvloeit uit gegevens uit het recente verleden binnen de vorige seizoensperiode wordt 
niet gebruikt. 

2. Bij de tweede optie wordt een voorspelling gemaakt die onafhankelijk is van het seizoen; 
de boekingscurven, annuleringscurven en de voorspelling voor het bruto aantal boekingen 
bij vertrek warden opgesteld aan de hand van historische gegevens die betrekking hebben 
op het hele jaar, er wordt een seizoensonafhankelijke voorspelling gemaakt voor het bruto 
aantal boekingen bij vertrek, de opbouw van de vraag en het aantal annuleringen. De 
seizoensonafhankelijke voorspelling van het bruto aantal boekingen bij vertrek wordt 
aangepast aan de periode door de gemiddelde bruto vraag te vermenigvuldigen met een 
seizoensindex. 

10 lnformatie afkomstig uit interne KLM documenten. 
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2.3. Vraagstelling en opdrachtformulering 

Zoals al eerder werd aangegeven is het voor het optimaliseren van de opbrengst van zeer 
groot belang om goede vraagvoorspellingen te maken. Hoewel de vraagvoorspelling wordt 
gecorrigeerd aan de hand van werkelijk boekingen, is de eerste voorspelling van het bruto 
aantal boekingen bij vertrek het aantal waar de boekingscurve aan wordt gerelateerd. 
Bovendien zijn er klassen waarbij de boekingen pas laat binnenkomen, dus tot die tijd is de 
eerste voorspelling van het bruto aantal boekingen bij vertrek het enige uitgangspunt voor de 
optimal isatiemodellen. 

Omdat de vraag sterk afhankelijk is van seizoensinvloeden, moet er bij het maken van deze 
voorspellingen zo goed mogelijk rekening warden gehouden met deze seizoensafhankelijke 
fluctuaties in de vraag. Bij de forecastmodule die op dit moment wordt ontwikkeld, wordt er bij 
het maken van de vraagvoorspelling rekening gehouden met seizoensfluctuaties door het 
clusteren van gegevens per seizoensperiode (optie 1 ). Bij deze optie moet er in het systeem 
warden ingevoerd welke seizoensperioden kunnen warden gedefinieerd, aan de hand 
waarvan zowel het aantal boekingen als de boekingscurven worden geclusterd. 
Seizoensperioden zijn dan periodes in het jaar, uitgedrukt in weken, waarbij een vergelijkbaar 
en karakteristiek vraagniveau is waar te nemen gerelateerd aan die bepaalde tijd van het jaar, 
ofwel dat seizoen. Omdat het aantal seizoensperioden dat in de database van het systeem 
kan worden opgeslagen aan een maximum is gebonden, wil men de seizoensperioden per 
markt vaststellen. Hierbij wordt een markt gedefinieerd als een bepaalde groep subklassen 
(met soortgelijk vraagpatroon) op een bepaalde O&D. Omdat het om een groot aantal O&D's 
gaat, met een kleine vervoersstroom per O&D, wil men de seizoensperioden op geaggregeerd 
niveau vaststellen . 

Er is bij KLM nog niet duidelijk welke subklassegroepen er kunnen warden gedefinieerd, 
oftewel bij welke subklassen er een soortgelijk vraagpatroon aanwezig is. Verder is niet 
duidelijk welk aggregatieniveau er moet warden aangehouden en of er inderdaad sprake is 
van een herkenbaar seizoenspatroon op een hoog aggregatieniveau. Bovendien wil men 
weten hoe de seizoensperioden kunnen warden gedefinieerd (herkend en vastgelegd). Men is 
met name ge"fnteresseerd in een vaste procedure om de seizoensperioden vast te stellen, 
omdat het grote hoeveelheden gegevens betreft, en de seizoensperioden op die manier 
automatisch kunnen worden vastgesteld en in het systeem kunnen warden ingevoerd. 

De alternatieve optie waarbij seizoensinvloeden worden gecorrigeerd aan de hand van 
seizoensindices is door KLM niet verder uitgewerkt. Men is echter wel ge"fnteresseerd in hoe 
de seizoensindices eventueel kunnen worden bepaald, en in hoe de prestaties van beide 
opties zich verhouden. 

Er moet dus worden bepaald welke subklassegroepen er kunnen worden samengesteld en op 
welk aggregatieniveau de seizoensperioden kunnen worden bepaald. Vervolgens dient er te 
warden vastgesteld hoe de seizoensperioden precies worden gedefinieerd en hoe deze 
perioden kunnen worden herkend, bij voorkeur aan de hand van een vast procedure. 
Voor de alternatieve methode op basis van de zogenaamde seizoensindices, moet worden 
bekeken hoe de seizoensindices kunnen warden bepaald. Beide methoden moeten warden 
getest en vergeleken. 

Een aantal moeilijkheden die hierbij aan de orde komen zijn de volgende; 

1. Er zijn weinig historische gegevens; er zijn hooguit 2 jaar gegevens op O&D-niveau 
beschikbaar. 

2. Het is de vraag of gegevens die uit een verder verleden stammen nog wel relevant zijn. De 
verschillende subklassen zijn niet allemaal eenduidig gedefinieerd; een soortgelijk ticket 
kan in bepaalde gevallen in verschillende subklassen warden geboekt. Er zijn wel tickets 
die steeds in dezelfde subklasse worden geboekt, zoals bepaalde aanbiedingen steeds in 
de V-klasse warden geboekt. Verder wordt er gewerkt met zogenaamde yield-brackets*; 
per subklasse wordt een boven- en een ondergrens aangegeven, met betrekking tot de 
opbrengst van tickets die binnen die subklasse warden geboekt. Deze yield-brackets 
kunnen warden aangepast wanneer men dat wenselijk acht. Wanneer de yield-brackets 
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warden aangepast, onderlinge prijsverhoudingen tussen bepaalde tickets wijzigen, of het 
algemene prijsniveau stijgt of daalt, kan het voorkomen dat een ticket voor hetzelfde traject 
en met dezelfde voorwaarden op verschillende tijdstippen in verschillende subklassen 
wordt geboekt. Omdat er steeds andere tickets in een subklasse warden geboekt en er 
subklassen bijkomen, is het beste om steeds de meest recente gegevens te gebruiken . 

3. Op O&D-niveau is er sprake van een groat aantal O&D's, met per O&D een kleine 
passagiersstroom. Ook na aggregatie gaat het niet om zeer grate aantallen passagiers. 
Hierdoor is er sprake van een kleine gemiddelde vraag, met een grate spreiding. 

4. De vraag wordt behalve door seizoensfluctuaties ook door andere factoren beYnvloed. 
Hieronder vallen prijswijzigingen van de eigen maatschappij en van concurrenten, politieke 
en economische omstandigheden, wijzigingen in eigen vluchtschema en dat van 
concurrenten, etc. Hierdoor ontstaat er vaak veel ruis waardoor de onderliggende 
seizoenspatronen minder zichtbaar zijn . 

5. De gegevens hebben betrekking op 'constrained demand', het aantal verkochte stoelen. 
Doordat de vraag wordt gestuurd is het aantal verkochte stoelen in een bepaalde 
subklasse niet hetzelfde als de werkelijke vraag, dus het is moeilijk om op basis van deze 
historische gegevens de toekomstige vraag te voorspellen. Vooral in de lagere subklassen 
is het aantal verkochte stoelen sterk bepaald door de sturing van de verkoop. 

2.4. Aanpak 

Omdat de gegevens op O&D-niveau pas later in het onderzoek beschikbaar kwamen, zijn in 
eerste instantie de beschikbare leg-based gegevens (gegevens per flight-leg) geanalyseerd . 
Aan de hand van de bevindingen op basis van leg-based gegevens zijn later de gegevens op 
O&D-niveau geanalyseerd. 
De volgende stappen zijn bij deze analyse doorlopen; 

+ Op basis van analyse van gegevens van aantallen verkochte stoelen naar diverse 
bestemmingen is er bepaald welke subklassen er op basis van hun kenmerken en de 
patronen in de grafieken kunnen warden samengenomen, is het aggregatieniveau 
vastgesteld en zijn de seizoenspatronen geanalyseerd11 (Hoofdstuk 3); 

+ Er zijn verschillende mogelijkheden om de seizoensperioden te herkennen en te defin ieren 
uitgewerkt. Aan de hand van de resultaten zijn drie varianten uitgekozen die nader zijn 
getest. Tevens is de alternatieve methode op basis van seizoensindices (optie 2) 
uitgewerkt en getest (Hoofdstuk 4); 

+ De beschikbare O&D gegevens zijn geanalyseerd. Op basis van deze gegevens zijn de 
drie potentiele varianten nogmaals uitgewerkt, en is er een definitieve keuze gemaakt voor 
een van de varianten . Deze procedure tot het bepalen van de seizoensperioden is 
nauwkeurig beschreven (Hoofdstuk 5); 

+ Aan de hand van de bevindingen zijn een aantal conclusies getrokken en warden een 
aantal aanbevelingen gedaan (Hoofdstuk 6). 

11 De bevindingen op basis van de data-analyse (leg-based gegevens en O&D gegevens) met betrekking tot 
subklassegroepen en seizoenspatronen zijn geverifieerd bij enkele Market Managers met het oog op hun kennis van 
de mark!. 
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3. Data-analyse 

3.1. lnleiding 

In eerste instantie is naar gegevens naar leg-based gegevens gekeken. Hierdoor kan er in 
een aantal zaken meer inzicht warden gekregen, voordat de gegevens op O&D-niveau 
warden geanalyseerd. 

Er warden binnen KLM een aantal vaste aggregatieniveaus gehanteerd; airport, city, country, 
countrygroup en area. Een luchthaven ('airport') is gelegen in/bij een stad ('city'), gelegen 
binnen een land ('country'). Verschillende landen vallen samen binnen een bepaalde 
landengroep ('countrygroup'). Een countrygroup is meestal een groep van enkele landen zoals 
Scandinavie of Belgie/Luxemburg. Verschillende landengroepen vallen binnen een 'area'. 
Area's omvatten gebieden zoals Noord Amerika/Mexico en Afrika. Verder kan warden 
opgemerkt dat Nederland apart als area wordt gerekend. 

In de onderstaande tabel is een omschrijving gegeven van de subklassen die bij de analyse 
zijn betrokken; 

subklasse 

J-klasse 

C-klasse 

Y- klasse 

S-klasse 

B-klasse 

M-klasse 

H-klasse 

Q-klasse 

V-klasse 

K-klasse 

L-klasse 

omschrijving 

'h igh yield business' 

'medium yield business' 

'high yield business' bij one-cabin vluchten 

'very high yield tourist' 

'high yield tourist' 

'medium yield tourist', niet op intra-Europese vluchten 

'medium/low yield tourist', niet op intra-Europese vluchten 

'low yield tourist', niet op intra-Europese vluchten 

allerlei aanbiedingen waaronder zwaanzinnige vluchten 

'medium yield tourist', alleen op Europese vluchten 

'low yield tourist' alleen op Europese vluchten 

Tabel 1 Omschrijving subklassen 

In de bovenstaande tabel heeft de term 'yield'* betrekking op de opbrengst die met de tickets 
in de betreffende subklasse warden gegenereerd. Er wordt oak wel van lagere en hogere 
subklassen gesproken. Er zijn nag enkele subklassen die niet bij de analyse zijn betrokken, 
zoals subklassen voor air-miles tickets en frequent flyers, omdat het hier subklassen betreft 
waar naar verhouding zeer weinig in geboekt wordt. 

3.2. Beschikbare gegevens 

Omdat er een selectie moet warden gemaakt van een overzichtelijk aantal bestemmingen 
waarvan de gegevens warden geanalyseerd, is gekozen voor een countrygroup binnen 
Europa met een overzichtelijk aantal bestemmingen, verder aangeduid als countrygroup X. De 
gegevens die beschikbaar zijn, zijn gegevens over het totaal aantal verkochte stoelen in elke 
subklasse per vlucht. De gegevens zijn gesommeerd, als weektotalen ingelezen. De 
gegevens die zijn ingelezen geven aan dater veel schommelingen in de weektotalen zijn, de 
grafieklijnen hebben een grimmig verloop. 
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In de onderstaande grafiek zijn de weektotalen in de subklassen B, C, H, M en S voor 
vluchten van Amsterdam naar bestemming A in countrygroup X weergegeven; 

tlJdlinweken) 

Figuur 8 Ruwe weektotalen 

Om een helderder beeld van de onderli~gende patronen te krijgen , warden de reeksen 
geeffend met een 'low-pass linear filter' 2

, waardoor de snelle fluctuaties warden verwijderd 
en de grafiekl ijnen een gladder verloop krijgen. De geeffende curven zijn een weergave van 
de variabele S1 die op de volgende manier samenhangt met de variabele Xi, het werkelijke 
aantal verkochte stoelen in week t; 

q 

S1 = (2q + 1r1 Ix1 -j' q + l:::::; t::::; n - q' 
J=- q 

waarbij n het aantal waarnemingen en q een niet-negatieve, gehele constante is. De waarde 
van q die wordt gebruikt kan warden vastgesteld door een aantal curven voor verschillende 
waarden van q te vergelijken en de waarde van q te kiezen waarbij de fluctuaties het meeste 
verdwijnen en de trends en seizoenschommelingen zo veel mogelijk in tact blijven. In dit 
geval is gekozen voor q ==2, waardoor geeffende curven een centered 5-point moving 
average weergeven.13 

In de onderstaande grafiek zijn de weektotalen in de subklassen B, C, H, Men S voor 
vluchten van Amsterdam naar bestemming A in countrygroup X weergegeven als centered 
5-point moving average; 

oo, ~---------------------- --, 
I 

700 

100 

tijd~n wekenJ 

Figuur 9 Geeffende weektotalen 

12 Zie literatuuropgave; Brockwell, P.J. , David , R.A. 
13 Voor diverse waarden van q zijn de geeffende gegevens grafisch weergegeven. Voor q=2 gaven de grafieken de 
meest gladde lijnen weer, terwijl de karakteristieke toppen en dalen duidelijk bleven. 
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3.3. Aggregatieniveau 

Op een hoger aggregatieniveau hebben lokale schommelingen en uitschieters minder invloed 
en zijn de seizoensinvloeden waarschijnlijk duidelijker waar te nemen. Om het juiste 
aggregatieniveau (een bepaald geografisch gebied) vast te stellen, moet warden bekeken op 
welk aggregatieniveau de bestemmingen hetzelfde seizoenspatroon laten zien. Zoals in de 
inleiding is aangegeven warden binnen KLM een aantal vaste aggregatieniveaus gehanteerd. 
Er moet een keuze warden gemaakt uit aggregeren tot het niveau van countrygroup of area. 

Er is veel verschil tussen het aantal bestemmingen binnen een land, countrygroup of area. 
Binnen Europa lijkt het aggregatieniveau countrygroup een voor de hand liggende keuze. Men 
kan beredeneren dat er verschil is tussen de seizoenspatronen van bijvoorbeeld vluchten van 
Nederland naar Scandinavie en vluchten van Nederland naar Spanje. Buiten Europa lijkt over 
het algemeen het aantal bestemmingen per countrygroup nogal klein te zijn. Sommige 
countrygroups bevatten een of enkele bestemmingen zodat er nauwelijks sprake is van 
aggregatie wanneer men een countrygroup als aggregatieniveau kiest. Hierdoor lijkt het meer 
voor de hand te liggen om tot het niveau van area te aggregeren voor bestemmingen buiten 
Europa. 

Om te controleren of de seizoensfluctuaties inderdaad per subklasse hetzelfde zijn voor de 
verschillende bestemmingen binnen een countrygroup in Europa, zijn 7 bestemmingen binnen 
countrygroup X met elkaar vergeleken en 5 bestemmingen binnen countrygroup Y met elkaar 
vergeleken. Voor area V zijn 5 bestemmingen met elkaar vergeleken, en voor area W zijn 4 
bestemmingen met elkaar vergeleken. 

Als voorbeeld zijn in appendix B in grafieken de weektotalen voor de verschillende 
bestemmingen binnen countrygroup X weergegeven, voor de subklassen C, S, B, M en H. In 
de grafieken in appendix B is te zien dat de pieken en dalen in de vraag per subklasse voor de 
verschillende bestemmingen binnen countrygroup X zich inderdaad op ongeveer dezelfde 
momenten in de tijd voor te doen. De samenhang per subklasse tussen de verschillende 
bestemmingen kan kwantitatief tot uitdrukking warden gebracht door de correlatiecoefficient te 
berekenen. In de onderstaande tabellen is hiervan een voorbeeld weergeven voor de 
bestemmingen binnen countrygroup X. De onderstaande correlatiecoefficienten zijn berekend 
op basis van reeksen van 105 waarnemingen. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

A B C D E F G 

0.846433 0.796978 0.893808 0.871472 0.640546 0.778086 

0.947272 0.747812 0.849329 0.347649 0.888746 

0.718437 0.32982 0.80106 

0.743323 

0.225402 

0.225402 

Tabel 2 Correlatie tussen verschillende bestemmingen M-klasse 

A 

B 

C 

D 

E 

A B C D 

0.856622 0.895687 

0.886181 

E 

Tabel 3 Correlatie tussen verschillende bestemmingen C-klasse 

0.605421 

0.665565 

0.734123 
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In de vraag per subklasse is voor de verschil lende bestemmingen hetzelfde seizoenspatroon 
te herkennen. De seizoensinvloeden zijn dus inderdaad op hoog aggregatieniveau aanwezig 
en de gegevens kunnen op geaggregeerd niveau warden geanalyseerd. Voor de 
bestemmingen binnen Europa wordt er geaggregeerd per countrygroup, voor bestemmingen 
buiten Europa wordt er geaggregeerd per area. 

3.4. Subklassegroepen vormen 

Er kan nu warden onderzocht welke subklassen samen een subklassegroep kunnen vormen. 
Om subklassegroepen te vormen wordt gezocht naar subklassen die een vergelijkbare 
seizoensschommeling laten zien. Er kan als eerste aanknopingspunt warden aangenomen 
dater verschi l bestaat tussen subklassen waar met name toeristen in warden geboekt 
('leisure-traffic'), en subklassen waar voornamelijk zakelijke reizigers in warden geboekt 
('business-traffic'). 
De C-klasse is sinds een jaar opgesplitst in de C- en de J-klasse. De Y-klasse is de 
business-class bij one-cabin vluchten. Waarschijnl ijk vormen deze subklassen samen een 
subklassegroep. De K-klasse bestaat pas een jaar, en heeft op Europese bestemmingen een 
deel van de passagiers uit de B-klasse en een aantal passagiers uit de L-klasse naar zich 
toegetrokken. Wellicht is hier ook een vergelijkbaar patroon waar te nemen. 

Er warden subklassegroepen gevormd op het niveau van countrygroup binnen Europa, en op 
het niveau van area buiten Europa. Dit betekent dat er naar het totale aantal verkochte 
stoelen per subklasse, voor alle bestemmingen binnen een bepaalde countrygroup/area 
wordt gekeken. 

Uit de grafieken van het aantal verkochte stoelen per subklasse, per countrygroup/area kan 
een idee warden gekregen van de samenhang tussen het aantal verkochte stoelen binnen de 
verschillende subklassen. Ter verduidelijking is in de onderstaande grafiek het totale aantal 
verkochte stoelen per week, per subklasse weergegeven voor alle bestemmingen binnen de 
countrygroup X; 
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Figuur 10 Vergelijking tussen subklassen van countrygroup X 
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Wanneer de grafieken van de weektotalen van de verschillende countrygroups/area's 
warden bekeken valt op dat een aantal subklassen steeds duidelijk hetzelfde patroon volgen, 
de toppen en dalen in de grafieklijn vallen steeds min of meer samen in de tijd. De 
subklassen Ben M vallen samen (high/medium yield economy-class) en de subklassen C, J, 
Yen S vallen samen (business-class/very high yield economy-class) . In de onderstaande 
grafiek zijn de curven van deze subklassen van de countrygroup X weergegeven; 

Subklassen B en M 
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Figuur 11 Subklassen B en M, countrygroup X 
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Figuur 12 Subklassen C, J, Y en S , countrygroup X 
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~ 

De lagere subklassen (H, Q, V, K, L) geven een minder eenduidig beeld. Het verkochte 
aantal stoelen per subklasse lijkt steeds een ander patroon te volgen, of volgt helemaal geen 
duidelijk patroon. Voor de bestemmingen van countrygroup X is het verloop van het aantal 
verkochte stoelen in de H-klasse bijvoorbeeld vrijwel gelijk aan dat van de subklassen B en 
M. Bij de bestemmingen in countrygroup Yen de bestemmingen in area W volgt de H-klasse 
juist meer de lijn van de andere lagere subklassen. 
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In de onderstaande grafiek is te zien dat het aantal verkochte stoelen in de H-klasse sterk 
daalt, op het moment dat het aantal verkochte stoelen in de B- en M-klasse juist sterk 
toeneemt. 
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Figuur 13 Geaggregeerde curven, area W 
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Dit is ten eerste te verklaren door het feit dat het hier het aantal verkochte stoelen betreft en 
niet de werkelijke vraag. Deze daling in het aantal verkochte stoelen wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door het feit dat de H-klasse op dat moment is gesloten voor verkoop. Zoals al 
eerder werd aangegeven wordt juist het aantal stoelen dat wordt verkocht in de lagere 
subklassen gestuurd. Hierdoor is de werkelijke vraag moeilijk te achterhalen, en zijn de 
werkelijke seizoenspatronen in de vraag niet goed duidelijk. In de hogere subklassen wordt 
bijna altijd aan de vraag voldaan, waardoor de werkelijke vraag goed wordt benaderd door 
het aantal verkochte stoelen. 
Wanneer de vraag in de hogere subklassen afneemt, wordt dit gecompenseerd door meer 
passagiers in lagere subklassen toe te laten en de lagere subklassen zijn juist gesloten 
wanneer de vraag in de hogere subklassen groat is. Het aantal verkochte stoelen in de 
lagere subklassen weerspiegelt dus voor een groat deel de toe- en afname van de vraag in 
de hogere subklassen, zonder dat het werkelijke seizoenspatroon uit de curven is af te 
leiden. De vraag in de V-klasse (Zwaanzinnige aanbiedingen en andere acties), wordt 
bijvoorbeeld sterk aangestuurd door promoties en reclamecampagnes. Hierdoor lijkt de vraag 
niet echt met een bepaald seizoensperiode of een bepaalde periode samen te hangen, maar 
meer direct met de stimulering van de vraag. Wei probeert men deze acties juist zodanig te 
plannen dat de vraag juist gestimuleerd wordt op momenten waar de vraag naar tickets in de 
hogere subklassen juist lager is. 

Ten tweede zijn de subklassen niet altijd eenduidig gedefinieerd. Hetzelfde ticket kan het ene 
jaar in een andere subklasse warden geboekt als het jaar erop. Vooral bij de lagere 
subklassen kan er naar verschillende bestemmingen een andere invulling warden gegeven 
aan dezelfde subklassen. 
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Om de verschillende subklassen met elkaar te kunnen vergelijken wordt gekeken naar de 
procentuele relatieve verandenngen van het aantal stoelen dat per week wordt verkocht1 4 

De gegevens (van de geeffende curven) warden dus op de volgende manier 
getransformeerd; 

Dtx = JOO* 
S1-S1 - 1 

S1 - l 
, t = 1, ... . ,117, enx = B, C, H, J, K, L, M, Q, S, V, Y 

Hierdoor warden enerzijds een eventuele trend in de reeksen teruggebracht tot een constant 
niveau omdat de reeksen warden gedifferentieerd, en anderzijds warden de 
niveauverschillen tussen de verschillende reeksen opgeheven, omdat er steeds naar een 
relatieve verschil ten opzichte van de vorige waarneming wordt gekeken. 

Als voorbeeld zijn in de volgende drie figuren de getransformeerde reeksen van de 
subklassen C, J, S en Y , van de subklassen B en M, en van de subklassen Ven H 
weergegeven, van countrygroup X. 

tijd (in weken) 

Figuur 14 Getransformeerde reeksen C, J, Sen Y, countrygroup X 

30 ~ -----------------~ 

25 

20 

15 

10 

Dtx 5 

0 +t+t+H!Yf ~lttffilil\J\iH+tttm tlrlil!M/111ttt1tl!-,t,ftltt-HWM-l+Mll-\litlllltiH+-ill 

-5 

-10 

-15 -

-20 ~ ------~-----------~ 

tijd (in weken) 

Figuur 15 Getransformeerde reeksen B en M, countrygroup X 

14 zie literatuuropgave; Brockwell, P.J. , David, R.A. 
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Figuur 16 Getransformeerde reeksen Hen V, countrygroup X 
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Om de samenhang tussen de getransformeerde reeksen beter duidelijk te maken kan de 
cross-correlatie functie 15 tussen twee reeksen warden berekend. De cross-correlatie p ,._-y(k) 
geeft aan wat de samenhang is tussen twee verschillende reeksen X en Y, wanneer de 
reeksen k tijdseenheden ten opzichte van elkaar warden verschoven, dus de samenhang 
tussen x; en Y i+k· Het aantal tijdseenheden dat men twee reeksen ten opzichte van elkaar 
verschuift wordt de lag* genoemd. Een schatter van de cross-correlatie met lag k, tussen 
reeks X en reeks Y r,.y(k), wordt op de volgende wijze berekend; 

c-'J'(k) 
r-'Jl(k) = -- , k = .... , -2, -1 , 0, 1, 2, .... 

SxSy 

met sx = .Jcxx(O) , .Sy = .Jc",(O) 

Hierin is cxy (k) de schatter van r -'JI (k) , cross-covariantie coefficient met lag k, en sx en sy de 
schatter van O"x en CT_v, de standaarddeviatie van de populatie waar de reeksen X en Y uit 
afkomstig zijn . 

Cx..v (k) kan als volgt warden berekend; 

C = .,y 

1 n - k 

- L, (x1 - x)(y1 + k - y), 
n 1= 1 

l n+k 

- L, (Y1 - y)(x1 - k -x) , 
n t = l 

15 zie literatuuropgave; Box, G.E.P., Jenkins, G.M. 

k = 0, 1, 2, ..... 

k = o, -1 , -2, . . .. 
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De cross-correlatie functie tussen twee getransformeerde reeksen kan worden weergegeven 
om te bepalen of de reeksen samenvallen, ten opzichte van elkaar zijn verschoven, of 
helemaal geen samenhang vertonen. In appendix C zijn in grafieken de cross-correlatie 
functies tussen de getransformeerde reeksen van enkele subklassen uit de countrygroup X 
weergegeven.16 

Uit de grafieken in appendix C is af te leiden dat de curven van de subklassen Y en C, 
en S en C duidelijk een hogere cross-correlatie hebben bij k = 0 dan bij de overige lags. Ze 
'passen' dus goed bij elkaar wanneer ze over elkaar heen worden gelegd. De cross
correlatie functie van de subklassen B en M laat een maximum zien bij k = 4. Dit betekent dat 
de curve van de subklasse M, 4 tijdseenheden naar rechts is verschoven ten opzichte van 
subklasse B. Dit is inderdaad ook in figuur 11 en15 te zien; de piek in de curve van 
subklasse M volgt ongeveer 4 weken na de piek in de curve van subklasse B. De cross
correlatie functies van subklassen B en Q , en M en C laten geen bepaald maximum zien . 
Deze curven zijn niet verschoven ten opzichte van elkaar, noch vallen ze samen; er is geen 
verband aan te tonen. 

Door een groot aantal cross-correlatie curven te bekijken, is te zien dat de subklassen B en 
M en de subklassen S, C, J en Y over het algemeen samenvallen. Het verschil van vier 
weken dat bij de subklassen B en M van de countrygroup X is te zien , is niet bij andere 
countrygroups/area's waar te nemen. In de onderstaande figuur is ter illustratie de cross
correlatie curve van de subklassen B en M weergegeven voor de area V. 
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Figuur 17 Cross-correlatie functie B en M, :area V 

Zoals al eerder werd opgemerkt vertonen de overige (lagere) subklassen niet structureel een 
samenhang. 

Met het oog op het soort boekingen dat in de B en M-klasse en in de lagere subklassen 
wordt gemaakt bestaat het vermoeden dat de vraag in de lagere subklassen eigenlijk 
hetzelfde seizoenspatroon heeft als de subklassen B en M, maar dat dit door de sturing van 
de vraag niet tot uitdrukking komt in het aantal verkochte stoelen. Zowel in de subklassen B 
en M als in de lagere subklassen hebben de boekingen hoofdzakelijk betrekking op 
toeristenvervoer. 

In figuur 18 en 19 op de volgende pagina zijn voor verschillende groepen subklassen de 
geaggregeerde curven weergegeven van het aantal verkochte stoelen voor countrygroup X 
en area V. In de eerste grafiek (countrygroup X) komen de patronen van de aantallen 
verkochte stoelen in de subklassen B en M, en H, Q, V, K, en L inderdaad overheen. 

16 Deze cross-correlaties zijn bepaald op basis van 109 waarnemingen. Hierbij is het significantieniveau 
1 . 95/✓ 109s: 0.19 
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In de tweede grafiek (area V) is te zien dater op de plaatsen waar in de curven van de 
subklassen B en M een top zit er in de curve van de subklassen V, Q, en H (Ken L wordt 
alleen bij Europese vluchten gebruikt) een terugval in het aantal verkochte stoelen, wat door 
de sturing in de verkoop kan warden verklaard. 
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Figuur 18 Geaggregeerde curven, countrygroup X 
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Figuur 19 Geaggregeerde curven, area V 

Omdat het seizoenspatroon in de beschikbare gegevens het meest duidelijk te zien is bij de 
subklassen Ben M, warden deze subklassen voor de verdere analyse samengenomen tot 
een subklassegroep en warden de overige lagere subklassen apart als subklassegroep 
gedefinieerd. Als er later unconstrained gegevens op O&D-niveau beschikbaar zijn wil men 
wellicht toch een aanpassing van de seizoensperioden in deze subklassegroep maken ten 
opzichte van de seizoensperioden bij de subklassen B en M op basis van nieuwe gegevens. 

De volgende subklassegroepen warden gedefinieerd; 

subklassegroep 
C+J+Y+S 
B+M 
H+Q+V+K+L 

omschrijving 
business en very high yield economy 
high en medium yield economy 
low yield economy 

Tabet 4 Gedefinieerde subklassegroepen 

Voor de verdere analyse warden de subklassegroepen C+J+Y+S (business en very high 
yield economy) en B+M (high en medium yield economy ) gebruikt. De seizoensperioden die 
dan voor de subklassegroep B+M warden bepaald warden ook gebruikt voor de subklassen 
H, Q, V, K, en L. 
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3.5. Seizoenspatroon 

Bij de geaggregeerde curven, de curven van het aantal verkochte stoelen per 
subklassegroep per countrygroup, is een duidelijk seizoenspatroon te herkennen. In de 
onderstaande grafiek zijn de geaggregeerde curven van de subklassegroepen B+M en 
C+J+Y+S van countrygroup X weergegeven; 
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Figuur 20 Geaggregeerde curven, countrygroup X 

Om de periode van dit seizoenspatroon te achterhalen kan gebruik worden gemaakt van de 
autocorrelatie functie van de verschillende reeksen17

. De autocorrelatie pk geeft de 
samenhang aan tussen twee waarnemingen uit een reeks Z die een constant interval of lag k 
van elkaar liggen, de samenhang tussen waarneming Z1 en Zr+k· Een schatter van de 
autocorrelatie met lag k, rk , kan als volgt worden berekend; 

met 

Ck 
r k = -

co 

l n-k 

ck= -L(z,-z)(z1+k -z), k = O, 1, 2, ... .. ,K 
n l = I 

Om de autocorrelatie functie niet te laten beinvloeden door de trend die in de reeksen 
aanwezig is, kan deze trend worden tot een nuln iveau worden teruggebracht door de reeks 
te differentieren18

. De differentie operator V wordt als volgt gedefinieerd; 

Als de operator V wordt toegepast op de waarden van de reeksen uit figuur 20 ontstaan er 
na een keer differentieren reeksen zonder zichtbare trend. 

17 zie literatuuropgave; Box, G.E.P., Jenkins, G.M. 
18 zie literatuuropgave; Brockwell , P.J . , David, R.A. 
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De gedifferentieerde reeksen zijn in de onderstaande figuur weergegeven; 

--B+M 
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tijd (in weken) 

Figuur 21 Gedifferentieerde reeksen, countrygroup X 

In de onderstaande twee grafieken zijn de autocorrelatie functies van de gedifferentieerde 
reeksen van de subklassegroepen B+M en C+J+S+Y weergegeven19

; 

autocorrelatiefunctie B+M 

0.8 

0.6 

0.4 
rk 

0.2 

0 

-0.2 

-0.4 

k 

Figuur 22 Autocorrelatie functie B+M, countrygroup X 
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Figuur 23 Autocorrelatie functie C+J+Y+S, countrygroup X 

Uit de bovenstaande grafieken blijkt dat de autocorrelatie functie voor k = 52 een piek laat 
zien, waaruit volgt dat de reeksen een seizoenspatroon hebben dat zich na 52 weken, dus 
na een kalenderjaar, herhaalt. 

19 Deze autocorrelaties zijn bepaald op basis van 109 waarnemingen. Hierbij is het significantieniveau 
1 . 95/✓ 109,e 0 .-19 
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4. Definitie van seizoensperioden 

4.1. lnleiding 

Om de voorspellingen te baseren op de juiste gegevens, wordt een jaar opgesplitst in een 
aantal seizoensperioden. Gegevens van weken binnen een bepaalde seizoensperiode warden 
gebruikt om voorspellingen te maken voor dezelfde seizoensperiode in het jaar daarop. Een 
seizoensperiode bestaat zoals gezegd uit een aantal weken die een vergelijkbaar en 
karakteristiek vraagniveau hebben gerelateerd aan die bepaalde tijd van het jaar, ofwel dat 
seizoen. Dergelijke seizoensperioden warden vastgesteld op geaggregeerd niveau, per 
subklassegroep. De vastgestelde seizoensperioden warden vervolgens gebruikt om gegevens 
op laag aggregatieniveau (per subklasse, per bestemming, per dag) te clusteren, om een 
voorspelling per subklasse, per bestemming, per dag te maken.20 

De seizoensperioden die warden gedefinieerd moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, 
met betrekking tot de lengte van de perioden en het aantal perioden per jaar. Wanneer de 
perioden te kort zijn, warden er per periode te weinig gegevens gebruikt om de voorspelling 
voor het volgende jaar te maken. Bovendien is er dan het gevaar dat bepaalde pieken en 
dalen op een lager aggregatieniveau net iets verschoven liggen, waardoor op een lager 
niveau juist de verkeerde gegevens worden gebruikt. Ook bepaalde feestdagen die niet op 
een vaste datum vallen kunnen wanneer de seizoensperioden kort zijn, net in een andere 
seizoensperiode vallen als in het voorgaande jaar. Wanneer de perioden dus te kort warden 
gedefinieerd, kan de voorspelling voor sommige weken erg slecht zijn . Als de 
seizoensperioden kort zijn, zal het aantal perioden waarin een jaar wordt verdeeld groot zijn. 
Om systeemtechnische redenen is het aantal seizoensperioden ook aan grenzen gebonden 
(omvang database). 
Wanneer de seizoensperioden te lang zijn warden veel historische gegevens die niet dezelfde 
karakteristieken hebben uitgemiddeld; de voorspelling is dan voor alle weken iets minder 
goed. Er is geen vaste regel of rekenkundige onderbouwing die aangeeft hoelang een 
seizoensperiode minimaal moet duren of hoeveel seizoensperioden er maximaal in een jaar 
mogen worden gedefinieerd. Er kan op basis van de beschikbare gegevens een aanname 
warden gedaan over wat een redelijke duur van de seizoensperiode lijkt, en in hoeveel 
perioden het seizoen hierdoor wordt opgedeeld. Een minimale duur van drie weken lijkt in 
eerste instantie een redelijke aanname. 

In hoofdstuk 1 is al aangegeven dat men ieder jaar met een geheel nieuwe set gegevens start 
omdat de marktkarakteristieken sterk kunnen wijzigen. Om deze reden ligt het voor de hand 
om ook op basis van gegevens van een jaar de ligging van de seizoensperioden te bepalen, 
hoewel deze perioden in principe min of meer vaste perioden zijn, die gedurende meerdere 
jaren stabiel zijn (gerelateerd aan de tijd van het jaar). Omdat er gegevens van 2 jaar 
beschikbaar is, worden de analyses aan de hand van gegevens van het eerste jaar 
uitgevoerd. De gegevens van het tweede jaar kunnen warden gebruikt ter controle of 
vergelijking. 
Er wordt een zomer- en een winterdienstregeling (zomer-/winterschema) aangehouden, 
waarbij er in het zomerschema niet op dezelfde bestemmingen wordt gevlogen als in het 
winterschema. Daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen seizoensperioden die in het 
winterschema vallen en seizoenperioden die in het zomerschema vallen. Het zomerschema 
duurt (meestal) 31 weken en start op de laatste zondag van maart, het winterschema duurt 
(meestal) 21 weken en start op de laatste zondag van oktober. De eerste week van het 
zomerschema wordt week 1 genoemd en daarom loopt de telling van de weken voor de 
seizoensperioden niet meer synchroon met de weken van het jaar. 

20 Bovendien worden de seizoensperioden die zijn bepaald aan de hand van gegevens over aantal boekingen bij 
vertrek, ook gebruikt om de boekingscurven te clusteren. 
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4.2. Ontwerpen van een vaste procedure 

Aan de hand van een geaggregeerde curve kan warden aangegeven welke 
seizoensperioden er op het oog warden herkend. Het gaat om toppen en dalen in de grafiek, 
delen van de grafiek waar het aantal verkochte stoelen 'duidelijk' hoger of lager is dan een 
bepaald niveau, gedurende 'een wat langere tijd', bijvoorbeeld een aantal weken. Op het oog 
zijn seizoensperioden in de grafiek eenvoudiger te herkennen wanneer er meer geeffende 
curven warden weergeven. Wanneer de ruwe weektotalen van het aantal verkochte stoelen 
warden weergegeven warden de onderliggende patronen minder duidelijk door de hoge 
frequentie schommelingen en uitschieters. 

Om een seizoensperiode te definieren moeten toppen of dalen in de grafieken warden 
herkend. Uitschieters vormen geen seizoensperiode en moeten niet als top of dal warden 
herkend. Een mogelijke methode om seizoensperioden te definieren is om een bepaalde 
grenswaarde aan te houden, waarbij een seizoensperiode wordt gedefinieerd door 
aaneengesloten weken waarbij het aantal stoelen onder, of boven de gekozen grenswaarde 
valt. Deze grenswaarde kan bijvoorbeeld het gemiddelde per vluchtschema of per jaar zijn , 
de mediaan, een bepaalde factor x maal het gemiddelde, etc. Hoe meer de gegevens warden 
geeffend, hoe !anger de seizoensperioden zijn die warden herkend. 

In de onderstaande grafieken zijn een aantal mogelijkheden gegeven van de weergave van 
de gegevens en de keuze van de grenswaarde. De eerste week van het zomerschema van 
het eerste jaar is hierbij week 1 genoemd en de gegevens hebben betrekking op 
subklassegroep B+M van countrygroup X; 
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Figuur 24 Grenswaarde gemiddelde per vluchtschema 
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Figuur 25 Grenswaarde gemiddelde over 2 schema's 
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Figuur 26 Grenswaarde gemiddelde per vluchtschema, geeffende gegevens 

Wanneer de seizoensperioden op de beschreven methode warden gedefinieerd, warden er 
vaak korte seizoensperioden gedefinieerd, bijvoorbeeld meerdere opeenvolgende 
seizoensperioden van twee weken. Het gaat dan in feite om fluctuaties om het gemiddelde 
die niet representatief zijn voor de seizoensperioden die gedefinieerd moeten warden. Om 
toch langere perioden te definieren van bijvoorbeeld minimaal drie weken, zouden perioden 
'aan elkaar geplakt' moeten warden, wat voor een deel op willekeur berust. Zelfs bij een 
geeffende curve (centered 5-point moving average) is in de winter een schommeling om het 
gemiddelde te zien (figuur 26). Bovendien is het bij deze grafiek de vraag of hier de piek naar 
beneden die in de andere grafieken duidelijk te zien is, ten onrechte niet wordt herkend, 
omdat er te veel weken zijn uitgemiddeld. Aan de hand van een dergelijke methode is het 
dus moeilijk om relevante seizoensperioden te onderscheiden van willekeurige fluctuaties. 

Om echt de duidelijke toppen en dalen te kunnen herkennen, en de fluctuaties rand het 
gemiddelde te laten voor wat ze zijn, kan er in plaats van een grenswaarde, een onder- en 
een bovengrens warden vastgesteld. Hierbij kan warden gedacht aan een methode die in de 
statistische kwaliteitscontrale wordt toegepast21

. Er warden upper- en lower-control limits 
vastgesteld om aan te geven wanneer bepaalde product- of pracesnormen warden 
overschreden. Deze grenzen warden dan vaak gevormd door het gemiddelde plus of min een 
aantal maal de standaarddeviatie. 
Wanneer het aantal verkochte stoelen grater is dan een bepaalde waarde, wordt er op die 
plaats een top herkend, onder een bepaalde grenswaarde wordt een dal herkend. Als er een 
top is herkend doordat een waarde de bovengrens heeft overschreden, wordt een 
seizoensperiode gevormd door de weken die aan deze top grenzen, waar de waarden hoger 
zijn dan het gemiddelde. Als een dal is herkend wordt een seizoensperiode gevormd door de 
weken die grenzen aan het dal , waar de waarden lager zijn dan het gemiddelde; 
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Figuur 27 Definitie van een seizoensperiode 

21 Zie literatuuropgave; Bij, J.D. van der e.a. 
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De grenswaarden moeten zodanig worden gekozen dat de relevante toppen en dalen boven 
de betreffende waarde vallen en 'toevallige' fluctuaties rond het gemiddelde binnen de 
grenzen vallen. 

Er kunnen bij deze methode een aantal varianten worden onderscheiden, door variaties van 
de onderstaande punten te combineren; 

1. Gebruikte/weergegeven gegevens; ruwe gegevens of geeffende gegevens; 
2. Grenswaarden; gemiddelde, plus of min factor X maal de standaarddeviatie, waarbij 

verschillende waarden van X kunnen worden gebruikt; 
3. Gemiddelde en grenswaarden; het gemiddelde en de grenswaarden per vluchtschema 

berekenen, of dezelfde waarden voor zowel zomer- als winterschema aanhouden; 
4. Eisen met betrekking tot de herkenning van een top of een dal; een dal of top wordt 

bijvoorbeeld pas herkend wanneer minimaal tweemaal achter elkaar de gestelde grens is 
overschreden; 

In appendix D zijn een aantal varianten gedefinieerd, waarbij bovenstaande punten zijn 
gevarieerd en gecombineerd . 

Om te bepalen hoe goed de resultaten van een bepaalde variant zijn, kunnen niet echt harde 
criteria worden gehanteerd. Een methode geeft goede resultaten als de perioden die in de 
grafiek op het oog kunnen worden onderscheiden inderdaad aan de hand van de betreffende 
methode worden gedefinieerd als een seizoensperiode. Er is al eerder aangegeven dat de 
seizoensperioden die worden gedefinieerd niet te kort mogen zijn, waarbij een minimumlengte 
van drie weken acceptabel wordt geacht. Bovendien worden er door het systeem grenzen 
gesteld aan het maximum aantal seizoensperioden die in een jaar kunnen worden 
gedefinieerd (hoewel hiervoor geen specifiek aantal vaststaat}22

• Zoals gezegd betekent dit dat 
als er aan de hand van een bepaalde variant veel korte perioden worden gedefinieerd, deze 
moeten worden genegeerd of verlengd tot de gewenste minimumlengte, wat op een bepaalde 
willekeur berust. Een variant moet bij voorkeur dus tot de definitie van zo min mogelijk korte 
perioden leiden. 

In appendix Eis een uitwerking gegeven van de verschillende varianten, waarbij voor de 
subklassegroepen B+M en C+J+Y+S van countrygroup X de verschillende varianten zijn 
weergegeven en voor de subklassegroepen B+M en C+J+Y+S van countrygroup X en area V 
in tabellen is aangegeven welke seizoensperioden er worden gedefinieerd . Er is een 
uitwerking gemaakt op basis van meerdere curven, omdat het sterk afhankelijk is van de 
karakteristieken van de betreffende gegevens/curve, welke seizoensperioden die worden 
gedefinieerd. Uit de grafieken en tabellen in appendix E, kan een aantal algemene zaken 
worden afgeleid; 

+ Naarmate de gegevens meer worden uitgemiddeld en geeffend worden bij gelijkblijvende 
grenswaarden minder toppen en dalen herkend; de seizoensperioden die dan worden 
herkend zijn !anger; 

+ Bij varianten waarbij een hoge grenswaarde wordt gecombineerd met sterk uitgemiddelde 
gegevens worden helemaal geen verschillende perioden herkend; 

+ Bij een lage grenswaarde en minder geeffende gegevens worden juist veel fluctuaties als 
top of dal herkend, waardoor veel korte perioden worden gedefinieerd. 

+ Naarmate de gegevens meer worden geeffend worden er bijna geen seizoenen 
gedefinieerd, wanneer er als eis wordt gesteld dat de grenswaarde tweemaal 
achtereenvolgens moet zijn overschreden. 

Van een aantal varianten kan direct worden vastgesteld dat de combinatie van de gekozen 
grenswaarden, de weergave van gegevens en de eisen die aan de herkenning van de 
seizoensperioden worden gesteld niet tot goede resultaten leidt. Drie varianten, a2, c2 en i1 
lijken in eerste instantie bij de verschillende series gegevens goede resultaten te geven, en 
zullen aan een nadere test worden onderworpen.23 

22 Zie paragraaf 4.1 
23 De varianten a2, c2 en i1, zijn in de tabellen in Appendix E gearceerd. 
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4.3. Seizoensindices 

Als alternatieve methode kan er in plaats van seizoensperioden warden gewerkt met 
seizoensindices. Bij de methode met seizoensindices warden voorspellingen gemaakt die 
onafhankelijk zijn van het seizoen; de de vorm van de boekingscurven en de 
annuleringscurven en het bruto aantal boekingen bij vertrek warden voorspeld aan de hand 
van historische gegevens die betrekking hebben op het hele jaar. Deze 
seizoensonafhankelijke voorspelling wordt aangepast aan de periode door de gemiddelde 
bruto vraag te vermenigvuldigen met een seizoensindex. 

Deze seizoensindices kunnen warden vastgesteld zoals bij de klassieke decompositie 
methode24

. Bij de klassieke decompositie methode kan een bepaalde tijdreeks warden 
ontbonden in een aantal componenten; een bepaald vast niveau, een trend, een 
seizoenscomponent, een langcyclische component en ruis . De reeks kan dan warden 
beschreven aan de hand van een wiskundige functie. 

Om de betreffende seizoensindices vast te stellen wordt gebruik gemaakt van de 
geaggregeerde curven, die zijn opgesteld om de seizoensperioden te bepalen. Ook hier wordt 
gebruik gemaakt van gegevens van een jaar omdat de gebruikte gegevens steeds na een jaar 
warden opgeschoond. Omdat het gegevens van een jaar betreft wordt er ook bij deze 
methode geen rekening gehouden met een eventuele trend. Een geaggregeerde curve A1 kan 
warden beschreven met een model dat de volgende vorm heeft: 

met a = vast niveau, gemiddelde 
F = seizoensindex 
T = periode 

0 = voorspelfout, ruis 

Net als bij de methode met de seizoensperioden kunnen de gegevens die warden gebruikt om 
de seizoensindices te berekenen op verschillende manieren warden bewerkt/weergegeven; 
geeffend of als ruwe weektotalen. 
Er wordt per week een seizoensindex vastgesteld . De seizoensindex geeft aan hoe de vraag 
in een bepaalde week procentueel is gerelateerd aan de gemiddelde vraag. Omdat de 
bestemmingen waar op wordt gevlogen niet altijd hetzelfde zijn in het zomer- en in het 
winterschema, warden de seizoensindices gerelateerd aan de gemiddelde vraag per seizoen. 
Om de seizoensindex te bepalen wordt steeds de waarde in een bepaalde week gedeeld door 
het gemiddelde per vluchtschema. In appendix F is aangegeven van hoe de seizoensindices 
warden berekend voor de subklassegroep C+J+Y+S voor de countrygroup X, zowel op basis 
van ruwe weektotalen, als op basis van geeffende gegevens (centered 5-point moving 
average). 

Om een voorspelling te doen voor een bepaalde vlucht op een bepaalde dag, warden 
unconstrained bruto boekingsgegevens van een jaar terug gebruikt, waarbij alleen de 
gegevens van dezelfde weekdag als waarvoor men een voorspelling wil doen warden 
gebruikt. Als er bijvoorbeeld een voorspelling van het bruto aantal boekingen bij vertrek voor 
een vlucht op een dinsdag wordt gemaakt, warden gegevens van diezelfde vlucht, voor alle 
dinsdagen van een heel jaar gebruikt. De voorspelling wordt dan gemaakt door eerst het 
gemiddelde van de unconstrained bruto boekingsgegevens van alle dinsdagen te berekenen . 
Voor de voorspelling van een dinsdag in een bepaalde week, wordt dit gemiddelde 
vermenigvuldigd met de seizoensindex van de betreffende week. Er wordt dus een 
seizoensindex vastgesteld voor een bepaalde week, op hoog aggregatieniveau, die 
vervolgens wordt gebruikt voor de gegevens van een bepaalde weekdag, naar een bepaalde 
bestemming. De onafhankelijk van het seizoen opgestelde boekingscurve en 
annuleringscurve warden gebruikt om de voorspelde aantallen te corrigeren aan de hand van 
het werkelijke aantal gemaakte boekingen . 

24 zie literatuuropgave; Silver, E.A. en Peterson, R 
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4.4. Testen 

Om de kwaliteit van verschillende voorspellingen te testen kunnen er op basis van gegevens 
uit het eerste jaar voorspellingen worden gemaakt voor het tweede jaar. Door deze 
voorspell ingen te vergelijken met de werkelijke aantallen verkochte stoelen in jaar 2 kunnen 
voorspelfouten worden berekend. Door de voorspelfouten van de verschillende 
methoden/varianten te vergelijken kan de kwaliteit van de verschillende methoden/varianten 
worden vergeleken. Er moet echter voorzichtig worden omgesprongen met deze testen; 

1. De beschikbare gegevens (constrained netto boekingen) zijn niet gelijk aan de gegevens 
waar de voorspellingen in werkelijkheid op moeten worden gebaseerd, unconstrained bruto 
boekingen. Omdat voor de hogere subklassen het aantal verkochte stoelen echter vrijwel 
gelijk is aan de werkelijke vraag, kan worden verondersteld dater niet veel verschil is 
tussen constrained en unconstrained data. Het betreft hier echter netto boekingen . In 
werkelijkheid moeten de annuleringen apart worden voorspeld en van de voorspelde bruto 
boekingen worden afgetrokken. 

2. Het is natuurlijk de bedoeling dat de initiele voorspellingen zo goed mogelijk het 
uiteindelijke aantal verkochte stoelen benadert, maar nadat de initiele voorspelling is 
gemaakt wordt deze gedurende 340 dagen op basis van de werkelijke boekingen 
aangepast. Als er duidelijk wordt dater meer boekingen worden gemaakt dan voorspeld, 
dan wordt de voorspelling naar boven bijgesteld. Op basis van die nieuwe voorspellingen 
wordt er weer een nieuwe optimale stoelallocatie berekend, die aangeeft in welke richting 
de verkoop moet worden gestuurd (zie figuur 5). 

3. In jaar 2 zijn de optimale stoelallocaties berekend aan de hand van voorspellingen van de 
vraag op basis van gegevens van jaar 1 . De verkopen in jaar 2 zijn dus al gestuurd op 
basis van eerdere (onbekende) voorspellingen. 

4. Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 wordt er bij het voorspellen op basis van historische 
gegevens geen rekening gehouden met gebeurtenissen in de markt. De voorspelling kan 
ook worden bijgesteld door te 'overrulen', omdat men bijvoorbeeld weet dater een bepaald 
evenement is gepland. 

Omdat de verkopen in de hogere subklassen het minst worden be"r"nvloed door de sturing van 
de verkoop zijn de testen ook alleen uitgevoerd op basis van gegevens van de hogere 
subklassen. Bovendien ervoor gekozen om bij het testen de werkelijke situatie meer te 
benaderen door bij het vergelijken van de verschillende varianten de extreem hoge 
voorspelfouten als correctie niet mee te rekenen; duidelijk afwijkende vraag wordt in de 
praktijk onmiddellijk gesignaleerd, en de voorspellingen bijgesteld. 

In eerste instantie zijn de varianten a2, c2 en i1 van de methode op basis van 
seizoensperioden vergeleken ten opzichte van elkaar en afgezet tegen de situatie waarbij er 
geen seizoensperioden worden gedefinieerd (de voorspelling is dan gelijk aan het gemiddelde 
over het hele vluchtschema). 
Voor countrygroup X en area V zijn op geaggregeerd niveau per subklassegroep aan de hand 
van de verschillende varianten de seizoensperioden bepaald. Vervolgens zijn deze 
seizoensperioden gebruikt om voor alle bestemmingen binnen countrygroup X en area V, voor 
de subklassen B, M, C, J, S, en Y, de gegevens van jaar 1 te clusteren per vlucht, per 
weekdag en per subklasse om een voorspelling te maken (ook per vlucht, per weekdag en per 
subklasse). Deze voorspellingen zijn vergeleken met de werkelijke aantallen verkochte 
stoelen. 
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Ter illustratie is in de onderstaande figuur de voorspellingen op basis van variant i1, de 
voorspellingen op basis van het gemiddelde, en de werkelijke aantallen verkochte stoelen in 
subklasse S weergegeven voor vluchten op een dinsdag, naar bestemming C binnen 
countrygroup X25

; 
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Figuur 28 Voorspelling op basis van seizoensperioden 
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Per subklassegroep is de gemiddelde voorspelfout berekend (in aantal stoelen). Hierbij is 
zowel het gemiddelde berekend van de werkelijke fouten als het gemiddelde van de absolute 
waarde van de fouten . Hierdoor kan zowel warden gezien hoe groat de gemiddelde afwijking 
is (waarbij de richting van de afwijking dan niet in beschouwing wordt genomen) en of er over 
het algemeen een bepaalde richting van de fout is waar te nemen (wordt er structureel te 
hoog of te laag voorspeld) . Van alle waarnemingen zijn de tien procent van de 
voorspelfouten die het meeste naar onder afweken en de tien procent van de voorspelfouten 
die het meeste naar boven afweken niet meegerekend. 

Er is eerder aangegeven dat in principe een minimale duur van drie weken voor een 
seizoensperiode acceptabel wordt geacht. Als er een minimale duur van de 
seizoensperioden van drie weken wordt aangehouden, dan warden seizoensperioden die 
korter zijn dan drie weken bij de omliggende perioden ingedeeld op de volgende manier; 

+ Perioden van twee weken die door twee andere perioden binnen hetzelfde schema 
warden ingesloten warden gesplitst tussen de twee omliggende perioden. 

+ Perioden van een week die warden ingesloten tussen twee perioden binnen hetzelfde 
schema warden ingedeeld bij de aangrenzende v66rliggende periode; 

+ Perioden die aan het einde of aan het begin van een schema vallen , warden opgenomen 
door de aangrenzende periode binnen hetzelfde schema. 

Bij de testen is zowel de situatie bekeken waarbij er geen rekening wordt gehouden met de 
vastgestelde minimumduur van drie weken, als de situatie waarbij eventuele 
seizoensperioden korter dan drie weken op de bovenstaande wijze zijn opgedeeld. Verder is 
gevarieerd met de manier waarop seizoensperioden warden gebruikt om gegevens te 
clusteren; alle herkende toppen of dalen per vluchtschema samen een seizoensperiode laten 
vormen of ieder herkend top of dal een aparte seizoensperiode laten vormen. 

25 In deze figuur is te zien dat door de opgaande trend in het aantal verkochte stoelen , de voorspelde vraag bijna overal 
lager is dan het werkelijke aantal verkochte stoelen ligt. 
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In appendix G zijn de resultaten van deze test weergegeven. De verschillen die uit de test 
naar voren komen tussen de verschillende varianten onderling, en tussen de varianten en de 
methode waarbij een voorspelling wordt gemaakt op basis van het gemiddelde van een heel 
seizoen, zijn niet zo heel groot. Dit komt enerzijds omdat al drie varianten zijn geselecteerd 
die op basis van de gegevens in appendix E naar voren kwamen als de beste opties. De 
seizoensperioden die aan de hand van deze varianten worden gedefinieerd verschillen ook 
vaak maar een week ten opzichte van elkaar. Verder is het feit dat de grootste 
voorspelfouten niet zijn meegerekend een reden dat de resultaten dicht bij elkaar liggen. 
Wanneer een methode/variant een grote spreiding in de voorspelfouten vertoont, en een 
ander methode/variant weinig spreiding, dan zullen de resultaten dichter bij elkaar komen te 
liggen wanneer van beiden de hoogste en de laagste tien procent van de fouten niet worden 
meegerekend. De beschreven variant a2 resulteert echter structureel in de laagste 
gemiddelde absolute voorspelfout, met name wanneer (indien relevant) de minimumduur van 
de seizoensperioden van drie weken wordt aangehouden. 

Voor de methode op basis van seizoensindices is dezelfde test uitgevoerd als voor de 
methode met de seizoensperioden. Ter illustratie zijn in de onderstaande figuur de 
voorspellingen aan de hand van de methode op basis van seizoensindices, de 
voorspellingen op basis van het gemiddelde en de werkelijke aantallen verkochte stoelen in 
subklasse S weergegeven voor vluchten op een dinsdag, naar bestemming C binnen 
countrygroup X26

; 
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Figuur 29 Voorspelling op basis van seizoensindices 
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Deze methode is vergeleken met de variant a2 (die de beste resultaten opleverde) , en de 
methode waarbij het gemiddelde van een heel vluchtschema wordt gebruikt om 
voorspellingen op te baseren. In Appendix H zijn de testresultaten weergegeven. 

Voor beide subklassegroepen bij countrygroup X geldt dat de resultaten voor de methode 
met de seizoensindices beter zijn dan de resultaten van de andere twee methoden, waarbij 
de seizoensindices die zijn berekend op basis van ruwe gegevens betere resultaten geven, 
dan de seizoensindices die zijn berekend op basis van geeffende gegevens. 

26 In deze figuur is te zien dat door de opgaande trend in het aantal verkochte stoelen , de voorspelde vraag bijna overal 
lager is dan het werkelijke aantal verkochte stoelen ligt. 
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5. Gegevens op O&D-niveau 

5.1. lnleiding 

In een aantal opzichten verschillen de gegevens op O&D-niveau van leg-based gegevens. 
Zoals bij de probleemomschrijving is aangegeven, is er op O&D-niveau sprake van veel 
verschillende O&D's met kleine vervoersstromen per O&D. Er kunnen op een bepaalde flight
leg passagiers met veel verschillende O&D's zitten. De passagiersstromen per O&D zullen 
daardoor veel kleiner zijn dan de passagiersstromen per flight-leg. Dit kan aan de hand van 
het volgende voorbeeld warden verduidelijkt; 

B 

Figuur 30 Passagiersstromen per O&D op flight-leg BC 

Wanneer er op flight-leg niveau naar de vlucht van B naar C in de bovenstaande figuur wordt 
gekeken, is het aantal passagiers op deze flight-leg gelijk aan het aantal personen dat fysiek 
in het toestel aanwezig is. In dit voorbeeld kunnen zich op flight-leg B-C echter passagiers met 
4 mogelijke O&D's bevinden, namelijk A-C, A-D, B-C en B-D. Per O&D is er dus sprake van 
een kleinere stroom dan per flight-leg. Naarmate het aantal vluchten in een netwerk toeneemt, 
neemt daarmee het aantal mogelijke O&D's toe, en neemt daarmee het gemiddelde aantal 
passagiers per O&D af. Wanneer er oak nag onderscheid wordt gemaakt tussen de 
verschillende subklassen en de plaats waar het ticket is aangeschaft (PoS), is er sprake van 
nag meer (nag kleinere) passagiersstromen. 

Het netwerk van vluchten is zo opgebouwd dat vluchten vertrekken van en naar Amsterdam, 
een zogenaamd 'Hub-and-spoke' netwerk*; 

Figuur 31 Hub-and-spoke netwerk 

Op deze manier kan men veel verschillende O&D's aanbieden bij een minimale inzet van 
middelen. Sommige O&D's zullen door veel passagiers warden gevlogen, andere zullen 
misschien slecht enkele malen per jaar door een passagier warden gevlogen, zoals O&D's 
van een bestemming in Afrika via Amsterdam naar een bestemming in de Verenigde Staten. 

Op basis van kleine passagiersstromen met een grate spreiding in het aantal passagiers, is 
het moeilijker om een goede voorspelling te maken. Bij kleine aantallen kan bijvoorbeeld het 
feit dater op een bepaalde O&D een keer een groep is geboekt, van invloed zijn op de 
voorspelling van de vraag op deze O&D is de toekomst, omdat de voorspelling immers wordt 
gemaakt op basis van historische gegevens. 
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Omdat de O&D gegevens in een aantal opzichten verschillen van leg-based gegevens, 
zullen voor de O&D gegevens nogmaals kort het aggregatieniveau en de seizoenspatronen 
warden bekeken. 

5.2. Aggregatieniveau 

Op basis van de leg-based gegevens, is vastgesteld dat aggregatie op het niveau van area 
voor bestemmingen buiten Europa resulteert in representatieve patronen voor de 
onderliggende niveaus. Op O&D-niveau vertaalt zich dat in het definieren van 
passagiersstromen per (subklassegroep) van een bepaalde area, naar een andere area. 
Zelfs op dit aggregatie niveau zijn sommige vervoersstromen nog heel kle in. Als voorbeeld 
kan warden genoemd, de vervoersstroom van area Asia/Pacific via Amsterdam naar area 
Africa, waar een gemiddeld aantal passagiers van 57 per week is gerealiseerd over alle 
vluchten en in alle subklassen samen, waarbij sprake is van een minimum van O passagiers 
en een maximum van 184 passagiers. Een hoger aggregatieniveau kiezen is echter niet 
verstandig. 

Als aggregatieniveau voor vluchten binnen Europa is op basis van leg-based gegevens 
besloten om te aggregeren per countrygroup. Hierdoor warden echter op O&D-niveau erg 
veel kleine passagiersstromen gedefinieerd. Wanneer er echter voor het aggregatieniveau 
area wordt gekozen, betekent dit dat er voor alle O&D's binnen Europa dezelfde 
seizoensperioden warden gedefinieerd. In de onderstaande figuur zijn de geeffende curven 
van het aantal reizigers per week in alle subklassen samen weergegeven voor O&D's met als 
origin een countrygroup binnen Europa en verschillende countrygroups binnen Europa als 
destination; 
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Figuur 32 Verschillende (destination) countrygroups binnen Europa 

Hieruit is af te leiden dat er tussen de diverse countrygroups binnen Europa wel verschil is 
met betrekking tot het seizoenspatroon. Daarom is er voor een tussenoplossing gekozen, 
waarbij de volgende aggregatieniveaus warden aangehouden om de seizoensperioden te 
bepalen; 

Ori in 
area's buiten Europa 
area Europa en Nederland 
area Europa en Nederland 

Destination 
area Europa en Nederland 
area's buiten Europa 
countrygroup binnen area Europa, en area Nederland 

Tabel 5 Aggregatieniveau gegevens op O&D-niveau 
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Bij het gekozen aggregatieniveau zijn de passagiersstromen binnen Europa wat omvang 
betreft over het algemeen vergelijkbaar met de overige passagiersstromen van en naar 
area's buiten Europa; er ontstaan geen extreem kleine stromen binnen Europa door het 
gekozen aggregatieniveau. In de onderstaande figuur zijn de passagiersstromen op jaarbasis 
op het gekozen aggregatieniveau vergeleken; 
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Figuur 33 Vergelijking omvang passagiersstromen 

5.3. Seizoenspatroon 

Bij de gegevens op O&D-niveau is er niet bij alle curven op het gedefinieerde 
aggregatieniveau sprake van een duidelijk seizoenspatroon. 
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Over het algemeen kan warden opgemerkt dat de meeste grate passagiersstromen wel een 
zich herhalend seizoenspatroon laten zien. De kleine passagiersstromen laten over het 
algemeen geen seizoenspatroon zien. Het aantal passagiers in een kleine stroom kan 
procentueel zeer sterk afwijken in een bepaalde weken, doordat er in die weken op een 
bepaalde O&D bijvoorbeeld een groep is geboekt. Dit heeft echter niets met 
seizoensinvloeden te maken maar met het feit dat het om passagiersstromen gaat met een 
klein gemiddeld aantal passagiers en een grate standaardafwijking. Als er bijvoorbeeld 
gemiddeld 3 passagiers per week reizen en er reizen gedurende vier weken gemiddeld 7 
passagiers, is dit waarschijnlijk niet aan seizoensinvloeden toe te schrijven, hoewel dit 
procentueel gezien een sterke toename in het aantal passagiers is ten opzichte van het 
gemiddelde. 
In appendix I zijn van drie passagiersstromen de grafieken van de ruwe weektotalen en de 
bijbehorende autocorrelatie functie27 weergegeven. Er zijn drie verschillende 
passagiersstromen gekozen die van elkaar verschillen met betrekking tot de omvang van de 
stroom en de seizoenspatronen die zijn waar te nemen; 

stroom omvang seizoenspatroon/ O&D 
eriodiciteit 

passagiersstroom 1 kleine geen duidelijk van area buiten 
passagiersstroom herkenbaar Europa naar area 

seizoenspatroon buiten Europa 
passagiersstroom 2 grote duidelijk herkenbaar van area NL naar 

passagiersstroom seizoenspatroon area buiten Europa 
passagiersstroom 3 grote geen duidelijk van area Europa 

passagiersstroom herkenbaar naar area buiten 
seizoenspatroon Europa 

Tabel 6 Geanalyseerde passagiersstromen 

27 Deze autocorrelaties zijn bepaald op basis van 96 waarnemingen. Hierbij is het significantieniveau 
1.95/✓96,s 0.20 

subklassegroep 

C+J+Y+S 

B+M 

C+J+Y+S 
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5.4. Definitie van seizoensperioden 

De gegevens op O&D-niveau zijn beschikbaar als weektotalen van bruto boekingen. Dat wil 
zeggen dat dit het aantal boekingen inclusief de geannuleerde boekingen betreft. (De leg
based gegevens hadden betrekking op het netto aantal boekingen.) 
Het voordeel van bruto boekingsgegevens is dat dit meer de gegevens benaderd die in 
werkelijkheid aan de hand van de procedure in seizoensperioden wordt opgedeeld 
(unconstrained bruto boekingsgegevens). De beschikbare gegevens op O&D-niveau hebben 
echter wel betrekking op constrained boekingsgegevens. 
Een tweede voordeel van de beschikbaarheid van bruto boekingen is dat dezelfde 
seizoenspatronen zijn waar te nemen in de curven van de netto en de bruto boekingen, maar 
dat deze bij de curven van de bruto boekingen veel duidelijker te zien zijn. 

In de onderstaande figuren is het aantal netto en bruto boekingen weergegeven, van O&D's 
tussen twee area's buiten Europa. 
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Er is bij de gegevens op O&D-niveau geen test uitgevoerd zoals dat bij de leg-based 
gegevens is gedaan. De reden hiervoor is dat er enerzijds van de gegevens op O&D-niveau 
geen voile 2 jaar gegevens aanwezig. Anderzijds is in paragraaf 4.4 al aangegeven dat er op 
basis van de leg-based gegevens niet heel veel verschil was waar te nemen tussen de 
verschillende varianten a2, c2 en i 1. Uit de test bleek echter dat er structureel een beter 
resultaat (kleinere gemiddelde voorspelfout) werd bereikt met variant a2. 
Hoewel een aantal kanttekeningen zijn geplaatst bij de betreffende test, zijn er verder geen 
duidelijke criteria op basis waarvan de voorkeur voor een bepaalde variant kan worden 
uitgesproken. 
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De verschillende varianten zijn methoden om een bepaalde curve in delen op te splitsen met 
een min of meer vergelijkbaar niveau. Hoewel dit in principe niet afhankelijk is van wat een 
dergelijke curve representeert, het is wel afhankelijk van een aantal kenmerken van de curve, 
zoals aanwezige ruis, aanwezige seizoenspatronen en niveauverschillen. 
Daarom is besloten om voor de passagiersstromen uit tabel 6 seizoensperioden te definieren 
aan de hand van de varianten a2, c2 en i1, die op basis van leg-based gegevens zijn 
geselecteerd. Aan de hand van deze uitwerkingen kan warden beoordeeld welke 
seizoensperioden er warden gedefinieerd aan de hand van de verschillende varianten. Hierbij 
wordt naar dezelfde 'criteria' gekeken als bij de leg-based gegevens; perioden die op het oog 
kunnen warden herkend in de grafieken moeten door de betreffende methode als 
seizoensperiode warden gedefinieerd en er moeten niet te veel korte perioden warden 
gedefinieerd. 

Bij zeer kleine stromen is het definieren van seizoensperioden niet nuttig. Zoals in de vorige 
paragraaf is aangegeven, kan het aantal passagiers in een kleine stroom procentueel zeer 
sterk afwijken in een bepaalde weken. Wanneer er op basis van dergelijke gegevens 
seizoensperioden warden gedefinieerd, kan er een seizoensperiode warden herkend door een 
dergelijke toename in het aantal verkochte stoelen in die bepaalde weken, terwijl dit in 
werkelijkheid niets met een seizoensinvloed te maken heeft. Er zou kunnen warden gedacht 
aan het definieren van een bepaalde restrictie waardoor er bij kleine vervoerstromen (onder 
een bepaalde minimumgrens van een gemiddeld aantal personen per week) geen opdeling in 
seizoensperioden wordt gemaakt, maar als seizoensperiode het hele winter- of zomerschema 
wordt aangehouden. Het probleem hierbij is echter dat een dergelijke minimumgrens vrij 
willekeurig zal moeten warden gekozen. Wanneer er ook voor de kleine stromen 
seizoensperioden warden gedefinieerd, kan er als extra criterium warden aangegeven dater 
bij zeer kleine stromen zonder duidelijk herkenbaar seizoenspatroon een minimum aantal 
seizoensperioden moet warden gedefinieerd. 

In appendix J zijn voor de drie passagiersstromen in grafieken de verschillen tussen de 
diverse varianten weergegeven. In tabellen zijn de seizoensperioden weergegeven die op 
basis van de verschillende varianten zijn gedefinieerd. 

Hieruit is af te leiden dat er vooral veel verschil is tussen de variant i2 en de andere twee 
varianten. Bij de kleine vervoersstroom (passagiersstroom 1) warden er aan de hand van 
variant i2 meer seizoensperioden herkend. Bij de grote passagiersstromen is er niet echt veel 
verschil waar te nemen, tussen de verschillende varianten. 
De uitwerkingen in appendix J geven geen aanleiding om voorkeur voor een van de ander 
varianten uit te spreken. Daarom is besloten om variant a2 aan te houden. 
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5.5. Procedure tot het bepalen van seizoensperioden 

De procedure die is gekozen op basis van vergelijking van de verschillende varianten van de 
methoden tot het definieren van seizoensperioden kan in de volgende stappen warden 
beschreven; 

1. De gegevens warden weergegeven als weektotalen op het bepaalde aggregatieniveau; 
2. Per vluchtschema wordt het gemiddelde berekend van deze weektotalen; 
3. Per vluchtschema wordt de standaarddeviatie van deze weektotalen berekend; 
4. Er warden grenswaarden berekend; 

+ de bovengrens: het gemiddelde plus de standaarddeviatie 
+ de ondergrens: het gemiddelde min de standaarddeviatie 

5. Er wordt een top herkend als het weektotaal van het aantal verkochte stoelen gedurende 
twee aaneengesloten weken hoger is dan de bovenste grenswaarde; 

6. De seizoensperiode waartoe de herkende top behoort bestaat uit de weken die aan de top 
grenzen, waarvoor geldt dat het weektotaal van het aantal verkochte stoelen grater is dan 
het gemiddelde; 

7. Er wordt een dal herkend als het weektotaal van het aantal verkochte stoelen gedurende 
twee aaneengesloten weken lager is dan de onderste grenswaarde; 

8. De seizoensperiode waartoe het herkende dal behoort bestaat uit de weken die aan het dal 
grenzen, waarvoor geldt dat het weektotaal van het aantal verkochte stoelen kleiner is dan 
het gemiddelde; 

9. De minimale duur van een seizoensperiode is drie weken, perioden die korter zijn warden 
opgedeeld bij de overige perioden; 

+ Perioden van twee weken die door twee andere perioden binnen hetzelfde schema 
warden ingesloten warden gesplitst tussen de twee omliggende perioden. 

+ Perioden van een week die warden ingesloten tussen twee perioden binnen 
hetzelfde schema warden ingedeeld bij de aangrenzende v66rliggende periode; 

+ Perioden die aan het einde of aan het begin van een schema vallen, warden 
opgenomen door de aangrenzende periode binnen hetzelfde schema; 

10.Alle seizoensperioden die binnen het zomerschema vallen, en om een top liggen, behoren 
samen tot de seizoensperiode 'zomertop'; 

11 .Alle seizoenperioden die binnen het zomerschema vallen , en om een dal liggen, behoren 
samen tot de seizoensperiode 'zomerdal'; 

12.Alle overige seizoensperioden die binnen het zomerschema vallen behoren samen tot de 
seizoensperiode 'zomer'; 

13.Alle seizoensperioden die binnen het winterschema vallen, en om een top liggen, behoren 
samen tot de seizoensperiode 'wintertop'; 

14.Alle seizoenperioden die binnen het winterschema vallen, en om een dal liggen, behoren 
samen tot de seizoensperiode 'winterdal'; 

15.Alle overige seizoensperioden die binnen het winterschema vallen behoren samen tot de 
seizoensperiode 'winter'; 

Zoals al eerder is aangegeven bevat het zomerschema meestal 31 weken en het 
winterschema meestal 21 weken . Het kan echter zo zijn dat in een bepaald jaar het 
zomerschema 30 weken bevat en het winterschema 22 weken. Als de seizoensperioden zijn 
bepaald aan de hand van een schema met een week meer dan het schema waar de 
voorspellingen voor warden gemaakt, dan wordt de laatste week genegeerd. Als de 
seizoensperioden zijn bepaald aan de hand van een schema met een week minder dan het 
schema waar voor wordt voorspeld, dan warden de eerste twee weken van het te voorspellen 
schema gelijk gesteld. 

In appendix K is de benodigde programmatuur opgenomen om de O&D-gegevens uit de 
databases in te lezen, om het juiste aggregatieniveau te bepalen, en om de seizoenperioden 
te bepalen. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1. Conclusies 

Het is niet altijd eenvoudig om een helder vraagpatroon, of seizoenspatroon te herkennen; 

+ Er zijn weinig historische gegevens (twee jaar data), waardoor het moeilijker is om een 
onderliggend patroon of trend op te pakken 

+ De gegevens hebben betrekking op het aantal verkochte stoelen en niet op de werkelijke 
vraag, waardoor vraagpatronen ook minder duidelijk zijn (vooral in de lagere subklassen) 

+ Omdat de invulling die aan de verschillende (vooral lagere) subklassen wordt gegeven per 
gebied of per jaar, zijn gegevens van bepaalde subklassen niet altijd representatief voor 
het daaropvolgende jaar 

Doordat bepaalde gegevens (nog) niet beschikbaar zijn kunnen een aantal zaken niet worden 
onderzocht; 

+ De boekingscurven worden geacht een zelfde seizoenspatroon te vertonen als het aantal 
bruto unconstrained boekingen. De annuleringscurven worden geacht niet door 
seizoensinvloeden te worden be·,nvloed. Er zijn geen gegevens om deze 
veronderstellingen te onderbouwen of te weerleggen. 

De testen van de verschillende methoden op basis van leg-based gegevens wijzen het 
volgende uit; 

+ Bij de leg-based gegevens laat de methode waarbij aan de hand van seizoensperioden 
een voorspelling wordt gemaakt, bij de uitgevoerde testen structureel een paar procent 
lagere voorspelfouten zien, dan wanneer het gemiddelde per seizoen als voorspelling 
wordt gebruikt.(Bij de geteste gevallen een verbetering van 0,98%-4,67% ) 

+ Bij de leg-based gegevens geeft de methode waarbij aan de hand van seizoensindices 
wordt voorspeld bij de uitgevoerde testen een beter resultaat dan de methode waarbij aan 
de hand van seizoensperioden voorspeld wordt en wanneer het gemiddelde per seizoen 
als voorspelling wordt gebruikt (Bij de geteste gevallen een verbetering ten opzichte van 
het gemiddelde van 2,31 %-5,00% ten opzichte van een voorspelling op basis van de 
gemiddelde waarde) 

Hoewel deze testen indicatief van aard zijn, kan eruit warden afgeleid dat een goede 
verbetering van de voorspellingen wordt gerealiseerd bij de onderzochte methoden ten 
opzichte van een voorspelling op basis van een gemiddelde waarde per vluchtschema. 

Er zijn een aantal kenmerken van de onderzochte methoden die aanleiding kunnen geven om 
een uitbreiding of aanpassing van de onderzochte methoden te ontwikkelen; 

+ Bij beide methoden wordt een eventuele trend in de gegevens niet opgepikt, terwijl in de 
geanalyseerde gegevens in veel gevallen zelfs aan de hand van twee jaar een duidelijke 
trend laten zien. 

+ Doordat altijd gebruik wordt gemaakt van gegevens van een jaar is het oak moeilijker om 
een structureel onderliggend patroon te herkennen en in de voorspelling terug te laten 
komen. 
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6.2. Aanbevelingen 

+ Er dient consequent te warden omgegaan met de definities van de verschillende 
subklassen, en de boekingen die men aan een bepaalde subklasse toewijst. Hierdoor 
zullen de gegevens per subklasse een hogere voorspellende waarde krijgen . 

+ Als er meer gegevens beschikbaar zijn kan er warden bekeken of er bij de boekingscurven 
inderdaad sprake is van een seizoenspatroon, en of hierbij een vergelijkbaar patroon kan 
warden waargenomen als bij de uiteindelijke vraag per subklasse. 

+ Omdat de methode op basis van seizoensindices nag betere resultaten geeft dan de 
methode op basis van seizoensperioden, kan warden overwogen om na te gaan wat de 
mogelijkheden zijn om een dergelijke methode in de huidige voorspelmodule toe te passen . 
Er kan warden gedacht aan een gecombineerde methode; de boekingscurven warden 
geclusterd tot 'families' op basis van kenmerken per seizoensperiode, de uiteindelijke bruto 
vraag wordt voorspeld aan de hand van de methode op basis van seizoensindices. 

+ Wanneer meer historische gegevens beschikbaar komen, kunnen er gegevens van 
meerdere jaren warden gebruikt om de onderliggende patronen en trends te analyseren. 
Wanneer er gegevens van meerdere jaren warden gebruikt zullen de fluctuaties in de 
gegevens warden uitgemiddeld en zullen de werkelijke seizoenspatronen, of het ontbreken 
daarvan, beter aan het licht komen. 
De methode op basis van seizoensindices kan waarschijnlijk warden verbeterd door een 
trend te definieren en de seizoensindices op basis van gegevens van meerdere jaren te 
berekenen. 
Wanneer er seizoensperioden warden gedefinieerd op basis van gegevens van meerdere 
jaren, zullen er bij stromen waar geen seizoenspatroon aanwezig is (zeer kleine stromen) 
waarschijnlijk geen perioden warden gedefinieerd. 

+ Om een idee te krijgen van de kwaliteit van de voorspellingen kunnen voor (een aantal) 
O&D/subklasse/PoS-combinaties de voorspellingen warden bijgehouden en vergeleken 
met de werkelijke aantallen verkochte stoelen. Hierdoor kan oak een indruk warden 
gekregen van de invloed van de sturing van de verkoop op het verschil tussen de 
voorspellingen en de werkelijke verkochte aantallen 
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7. Nabeschouwing 

In paragraaf 5.5 is de procedure beschreven aan de hand waarvan seizoensperioden in de 
vraag kunnen warden gedefinieerd. Door aan de hand van seizoensperioden rekening te 
houden met de seizoensfluctuaties in de vraag, kan de vraagvoorspelling waarschijnlijk met 
enkele procenten warden verbeterd . Oak door het corrigeren van de voorspelde vraag op 
basis van seizoensindices kunnen dergelijke verbeteringen van de voorspellingen warden 
verwacht. Aangezien vraagvoorspellingen een belangrijke rol spelen bij revenue management 
kan een verbetering van de vraagvoorspelling met enkele procenten tot aanzienlijke extra 
opbrengsten leiden. 

De vraag naar stoelen wordt, zoals in paragraaf 2.3 is aangegeven, behalve door de tijd van 
het jaar nag door een groat aantal andere (beheersbare en onbeheersbare) factoren 
bernvloed. De historische gegevens laten een beeld zien waarbij een vaak duidelijk aanwezig 
onderliggend patroon, met nogal wat ruis gepaard gaat. Een onderliggend patroon in de vraag 
kan warden geanalyseerd, vooral wanneer er meer historische gegevens beschikbaar komen 
en de subklassen consequent warden gebruikt. Fluctuaties en uitschieters (ruis) zijn echter 
vaak achteraf wel te verklaren maar vaak niet te voorspellen, zoals toe of afnemende vraag 
door belangrijke politieke of economische gebeurtenissen. 

Een aantal factoren kan echter oak door de maatschappij zelf warden beheerst, zoals 
prijswijzigingen of wijzigingen in vluchtschema's. Dergelijke beslissingen warden gedeeltelijk 
gebaseerd op (voorspellingen van) de vraag, maar oefenen oak weer invloed uit op de 
toekomstige vraag. Hoeveel invloed er direct of indirect op de vraag wordt uitgeoefend is niet 
altijd duidelijk. Bovendien kunnen verschillende beslissingen door het effect dat zij hebben op 
de vraag, elkaar bernvloeden. Hoe groat de interactie tussen verschillende beslissingen is, is 
vaak niet bekend . 

Het is erg belangrijk om inzicht te hebben in de toekomstige vraag. Hierbij kunnen 
(verbeteringen van) vraagvoorspellingen op basis van historische gegevens van groat belang 
zijn. Men dient echter bij het voorspellen van de vraag op basis van historische gegevens niet 
uit het oog te verliezen dat behalve onbeheersbare factoren, oak activiteiten of beslissingen 
van verschillende afdelingen de vraag sterk kunnen bernvloeden. Goed inzicht in de invloed 
van bepaalde activiteiten op de vraag en de samenhang tussen bepaalde beslissingen, en 
goede communicatie omtrent dergelijke activiteiten zijn dus zeker niet overbodig. 
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9. Verklaring woorden en begrippen 

Bruto boekingen; 

Annuleringscurve; 

Constrained demand; 

Flight-leg; 

Boekingscurve; 

Hub and spoke netwerk; 

Lag; 

Netto boekingen; 

No-shows; 

O&D; 

Point-of-sale; 

Review periode; 

Seizoensperiode; 

Subklasse/ boekingsklasse; 

Yield-brackets; 

Yield; 

Aantal boekingen inclusief annuleringen. 

Curve die aangeeft hoe de annuleringspercentages 
gedurende de boekingsperiode verdeeld zijn . 

Aantal verkochte stoelen (vraag waar aan is voldaan, 
waarbij de vraag waaraan niet is voldaan, passagiers die zijn 
geweigerd dus niet zijn meegeteld}. 

Een vlucht tussen een luchthaven van vertrek en een 
luchthaven van aankomst met hetzelfde toestel en hetzelfde 
vluchtnummer. 

Curve die aangeeft hoe het tot stand komen van de vraag in 
de tijd is opgebouwd. 

Netwerk van vluchten waarbij vluchten vertrekken uit en 
aankomen op een centrale 'hub', om met minimale inzet van 
middelen zo veel mogelijk bestemmingen aan te kunnen 
doen. 

Het aantal tijdseenheden dat men twee reeksen ten opzichte 
van elkaar verschuift bij het berekenen van de 
cross-correlatie curve. 

Aantal boekingen exclusief annuleringen. 

Passagiers die hun vlucht hebben bevestigd, maar die toch 
op het laatste moment niet meegaan 

Het traject dat een passagier aflegt, met een of meerdere 
vluchten, van vertrekpunt tot bestemming. 

Plaats waar een bepaald ticket wordt verkocht. 

Periode die verstrijkt tussen het analyseren van gegevens 
en het optimaliseren gedurende de boekingsperiode. 

Periode in het jaar waarbinnen de vraag naar tickets een 
vergelijkbaar niveau heeft (als gevolg van 
seizoensinvloeden ). 

Verschillende klassen binnen de business-cabine en de 
tourist-cabine. De soorten tickets die per subklasse worden 
verkocht verschillen van elkaar met betrekking tot de prijzen 
en de restricties die de reiziger worden opgelegd 

wordt een boven- en een ondergrens per subklasse met 
betrekking tot de opbrengst van tickets die binnen die 
subklasse worden geboekt. 

Opbrengst die met een bepaald ticket kan 
worden gegenereerd. 
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Appendix D Verschillende varianten seizoensperioden 

In de onderstaande tabel is aangegeven welke varianten zijn gedefinieerd, en welke 
variatiemogelijkheden daarbij zijn gedefinieerd en gecombineerd; 

variant weergave data gemiddelde grenswaarde eis 

a1 weektotalen gemiddelde per seizoen 1 maal standaarddeviatie 1 maal grens overschreden 

a2 " " " 2 maal grens overschreden 

b1 " " 1,5 maal standaarddeviatie 1 maal grens overschreden 

b2 " " " 2 maal grens overschreden 

c1 " een gemiddelde per jaar 1 maal standaarddeviatie 1 maal grens overschreden 

c2 " " " 2 maal grens overschreden 

d1 " " 1,"5 maal 1 maal grens overschreden 
standaarddeviatie 

d2 " " " 2 maal grens overschreden 

e1 3-point moving gemiddelde per seizoen 1 maal standaarddeviatie 1 maal grens overschreden 
average 

e2 " " " 2 maal grens overschreden 

f1 " " 1,5 maal standaarddeviatie 1 maal grens overschreden 

f2 " " " 2 maal grens overschreden 

g1 " een gemiddelde per jaar 1 maal standaarddeviatie 1 maal grens overschreden 

g2 " " " 2 maal grens overschreden 

h1 " " 1,5 maal standaarddeviatie 1 maal grens oversch reden 

h2 " " " 2 maal grens overschreden 

11 5-point moving gemiddelde per seizoen 1 maal standaarddeviatie 1 maal grens overschreden 
average 

12 " " 2 maal grens overschreden 

j1 " " 1,5 maal standaarddeviatie 1 maal grens overschreden 

j2 " " " 2 maal grens overschreden 

k1 " een gemiddelde per jaar 1 maal standaarddeviatie 1 maal grens overschreden 

k2 " u " 2 maal grens overschreden 

11 " " 1,5 maal standaarddeviatie 1 maal grens overschreden 

12 " " " 2 maal grens overschreden 

Tabel 1 Verschillende varianten 
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Appendix E Uitwerking verschillende varianten 

4000 

C: 3000 GI 
al .s 2000 1/) 

]i 
C: 1000 IQ 
IQ 

0 
co U')("\10)(0 ("') 0 

sr- N N ('() ~ lO 

weeknum mer 

Figuur 16 Variant a, countrygroup X, B+M 

4000 

C: 3000 GI 

~ 
1/) 2000 
]i 
C: 1000 OS 
OS 

0 
r-- (') 0) I[) ~ r-- (') 0) 

~ N (') (') V V 

weeknummer 

Figuur 17 Variant b, countrygroup X, B+M 

4000 

C: 
GI 3000 

~ 
2000 1/) v-~ 

C: 1000 OS 
OS 

0 
0) r-- I[) (') 

N (') 

weeknummer 

Figuur 18 Variant c, countrygroup X, B+M 

4000 A 
g 3000 r 2~-~1.-\ --

11 
A- . ] 

~ 2000 ~ ~ \/V'j 

i 10,: L ................................ : ........... 1 
I'-- C'0 Ol LO r-- (') 

N (') V 

weeknummer 

0) 
V 

Figuur 19 Variant d, countrygroup X, B+M 

--B+M 

--gemiddelde 

gemiddelde- stdev 

--gemiddelde+ stdev 

- - B+M 

--gemiddelde 

-- B+M 

gemiddelde
( 1.5*stdev ) 

gemiddelde+ 
(1.5*stdev) 

--gemiddelde 

gemiddelde- stdev 

-- gemiddelde+stdev 

--B+M 

--gemiddelde 

gemiddelde
( 1. 5*stdev) 

--gemiddelde+ 
(1.5*stdev ) 

1 ') 



C: 
GI 
ai 

~ 
I§ 
; 1000 ., 

COlflNOl<OC'?O 
N N M V l{) 

weeknummer 

Figuur 20 Variant e, countrygroup X, B+M 

COLONO)<OC'?O 
N N C'? 'SI" LO 

weeknummer 

Figuur 21 Variant f, countrygroup X, B+M 

4000 

C: 3000 GI 
ai ,g 

2000 "' 
~ 
C: 1000 ., ., 

0 
co l!)NO)(Of00 

N N C'? 'SI" lfl 

weeknu mm e r 

Figuur 22 Variant g, countrygroup X, B+M 

4000 

C: 3000 GI 
ai 
,g 

2000 "' 
~ 
C: 1000 n) 
n) 

0 
COl.()NOJ<OC'?O 

N N C"1 ~ LO 

weeknum mer 

Figuur 23 Variant h, countrygroup X, B+M 

--B+M 3-point 
moving average) 

--gemiddelde 

gemiddelde- stdev 

--gemiddelde+ stdev 

--B+M 3-point 
moving average) 

--gemiddelde 

gemiddelde
( 1.S*stdev) 

--gemiddelde+ 
(1.S*stdev) 

--B+M 3-point 
mov ing average) 

--gemiddelde 

gemiddelde- stdev 

--gemiddelde+stdev 

-- B+M 3-point 
moving average) 

-- gemiddelde 

gemiddelde
{ 1.5*stdev) 

--gemiddelde+ 
(1 .5*stdev) 



3500 
3000 

C: 
Q) 2500 Qi 
£ 2000 ., 
ni 1500 
c 1000 
'" '" 500 

0 
co l.()NO,<OC'lO 

N N (") V LO 

weeknummer 

Figuur 24 Variant i, countrygroup X, B+M 

4000 

C: 3000 Q) 

Qi 
£ ., 
s 
C: 1000 '" '" 

0 
C0l.()N0,<0C'l0 

N N M sq- I.() 

weeknummer 

Figuur 25 Variantj, countrygroup X, B+M 

3500 
3000 

C: 
2500 Q) 

~ 2000 ., 
s 1500 
C: 1000 
'" '" 500 

0 
COl.()NO,<OC'lO 

C\I N (T) 'V LO 

weeknummer 

Figuur 26 Variant k, countrygroup X, B+M 

3500 
3000 

C: 
2500 Q) 

~ 2000 .., 
s 1500 
C: 1000 
'" '" 500 

0 
C0l.()NO,<O<'l0 

N N C'l 'SI' l.() 

weeknummer 

Figuur 27 Variant I, countrygroup X, B+M 

--B+M 5-point 
moving av erage 

--gemiddelde 

gemiddelde- stdev 

--gemiddelde + 
stdev 

--B+M 5-point 
mov ing average 

--gemiddelde 

gemiddelde-
( 1.5*stdev ) 

--gemiddelde+ (1 .5* 
stdev) 

--B+M 5-point 
moving average 

--gemiddelde 

gemiddelde- stdev 

--gemiddelde + 
stdev 

--B+M 5-point 
moving average 

--gemiddelde 

gemiddelde-
( 1.5*stdev ) 

--gemiddelde+ (1 .5* 
stdev) 

L:1 



,-.,3 

"' C" 1 7 rl:, I 7nmPr 7nmPr 7nm,::i,r 7 nmPr 7nmPr 7nmPr 
~ 2 
N ;I 

(j 4 
0 5 
C: n 
= 7 .... 8 z.ton z .ton z .ton z.ton z .ton z .ton z .ton z .ton ~ 9 z .ton z.ton z .ton (fQ 

10 z.ton z. ton z. lon "'I 
0 11 
C: 12 't:S 1'.-1 

_?<1 14 

"" 15 
C: 1n 
C" 17 
C: 18 
"' 19 "" "" 20 rt) 

21 (fQ 
"'I 22 0 2'.-1 z .rfal z rl;il z .rl;i l z rl;i l z <fal z .rl;il rt) 

't:S 24 
c::i 25 zrl;il z .rl;il z .rl;il z .rl;il z .rl;il zomP.r zomP.r + 211 
~ 27 

28 
29 
'.-10 
'.-11 w .rl;il w .rl;il w .rl;il wintP. r w .rl;il 
'.-12 

w .rl;il w .rl;il w in!P.r w .rl;i l w .rl;i l w inlP.r wintP.r 

'.-1'.-I 
'.-14 
'.-15 winlP.r w .lon wintm wintP.r 
::in 
'.-17 
'.-18 w .lon wintP.r winlP.r 
'.-19 winlP.r 
40 w .rl;il 
41 winlP.r 
42 w .ton w .ton w .ton 
4'.-1 winlf!r w .rl;il w .rl;il 
44 w .rl;il w .rl;i l 
45 
4n 
47 
48 w .too 
49 

winlm win!P.r w .lon 

50 wintm win lm 51 w .lon w .lon winlf!r winlf!r 

v.. 



5000 

r:: 4000 
GI 
ai 3000 .9 
(/) 

s 2000 
r:: 
cu 1000 cu 

0 
00 l{) (\j a, (0 

(\j (\j (") 

weeknummer 

(") 0 
~ l{) 

--C+J+Y+S 

--gemiddelde 

gemiddelde- stdev 

--gemiddelde+ stdev 

Figuur 28 Variant a, countrygroup X, C+J+Y+S 

5000 

4000 r:: 
GI 
ai 3000 0 ... 
(/) 

s 2000 
r:: 
cu cu 1000 

0 
00 LO N rn ID ('I') 0 

(\j (\j (") ~ l{) 

weeknummer 

--C+J+Y+S 

--gemiddelde 

gemiddelde
( 1.5*s tdev) 

gemiddelde+ 
( 1.5*stdev) 

Figuur 29 Variant b, countrygroup X, C+J+Y+S 

5000 

4000 
r:: 
GI 
ai 3000 0 .. 
(/) 

~ 2000 
r:: 
cu cu 1000 

0 
r-- (") a, l{) r--

(\j (") (") 

weeknummer 

--C+J+Y+S 

--gemiddelde 

gemiddelde- stdev 

--gemiddelde+stdev 

Figuur 30 Variant c, countrygroup X, C+J+Y+S 

5000 

4000 
r:: 
GI 
ai 3000 
.9 
(/) 

s 
r:: 
cu cu 1000 

0 
COL[) NO> {O('I') 0 

N N ('I') V LO 

weeknummer 

Figuur 31 Variant d, countrygroup X, C+J+Y+S 

--C+J+Y+S 

--gemiddelde 

gemiddelde
( 1.5*stdev) 

- - gemiddelde+ 
( 1.5*stdev) 



co U) ~ gi ~ 

weeknu m mer 

0 
U) 

--C+J+Y+S 3-point 
moving average 

--gemiddelde 

gemiddelde- stdev 

- - gemiddelde+ stdev 

Figuur 32 Variant e, countrygroup X, C+J+Y+S 

5000 
--C+J+Y+S 3-point 

4000 moving average 
C: 
Ql --gemiddelde Gi 3000 
~ 
~ 2000 gemiddelde-
C: (15*stdev ) .. .. 1000 --gemiddelde+ 

0 (1 .5*stdev ) 

COlONO){OMO 
N N ("') -.::t' lO 

weeknummer 

Figuur 33 Variant f, countrygroup X, C+J+Y+S 

4500 
4000 

C: 
3500 

QI 3000 oi 
.9 2500 
IJ) 

2000 ]i 
C: 1500 
<1l 

1000 <1l 

500 
0 

V V 
COU)N<Jl<DCVl 

.-we~nu~ m<;;r si-

0 
U) 

--C+J+Y+S 3-point 
moving average 

--gemiddelde 

gemiddelde- stdev 

--gemiddelde+stdev 

Figuur 34 Variant g, countrygroup X, C+J+Y+S 

4500 -,--------------~ 
4000 

c:3500 
-913000 

.92500 

i2000 
c: 1500 
ffl1000 

500 -

V V 
0 +tt++H-+H-t+++++H++t-Htt-tt+l+ttt+tt+tH-+t+tt+tH+H 

r-MO)LC)T""f-MO) 
r- N C"') M V V 

weeknummer 

--C+J+Y +S 3-point 
moving average 

--gemiddelde 

gemiddelde
( 1.5*stdev) 

--gemiddelde+ 
( 1. 5*stdev ) 

Figuur 35 Variant h, countrygroup X, C+J+Y+S 

17 



4000 
3500 

C: 
Cl) 

3000 

~ 2500 
II) 2000 
~ 1500 ... 
C: .. 1000 .. 

500 
0 

CX) l.[)NOl<OC'lO 
N N (Y) -.;:t- l!) 

weeknummer 

--C+J+Y+S 5-point 
moving average 

--gemiddelde 

gemiddelde- stdev 

--gemiddelde + 
stdev 

Figuur 36 Variant i, countrygroup X, C+J+Y+S 

4000 

3500 

C: 3000 
Cl) 

al 2500 
0 ... 2000 II) 

~ 1500 ... 
C: .. 1000 .. 

500 

0 
CX) l.[)NO><OC'lO 

.,-NNMVI.O 
weeknummer 

--C+J+Y +S 5-point 
moving average 

--gemiddelde 

gemiddelde-
( 1.5*stdev) 

- - gemiddelde+ (1 .5* 
stdev) 

Figuur 37 Variant j, countrygroup X, C+J+Y+S 
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Appendix F Voorbeeld seizoensindices 

In volgende twee tabellen is een voorbeeld uitgewerkt voor het bepalen van de 
seizoensindices. De eerstt~ tabel geeft het bepalen van seizoensindices weer op basis van 
ruwe weektotalen, de tweeide tabel geeft de seizoensindices bepaald op basis van geeffende 
gegevens. De seizoensinclex is berekend door de waarneming in een bepaalde week te delen 
door het gemiddelde van het schema waar die week onder valt. 

C+J+Y+S ruwe gemiddelde seizoensindex (a/b) 
weektotalen (a) oer vluchtschema (bl 

2935 2:885.355 1.017206 
2151 2885.355 0.745489 
1996 2:885.355 0.691769 
3422 2885.355 1.185989 
3485 2885.355 1.207824 
2131 2885.355 0.738557 
3252 2885.355 1.127071 
3127 2:885.355 1.083749 
3426 2885.355 1.187376 
2922 2:885.355 1.0127 
3929 2:885.355 1.361704 
4192 2885.355 1.452854 
3996 2:885.355 1.384925 
3404 2:885.355 1.179751 
2925 2:885.355 1.01374 
1944 2:885.355 0.673747 
1686 2:885.355 0.58433 
1439 2:885.355 0.498725 
1657 2:885.355 0.574279 
2070 2885.355 0.717416 
2382 2885.355 0.825548 
2690 2.885.355 0.932294 
3019 2.885.355 1.046318 
2942 2885.355 1.019632 
3621 2885.355 1.254958 
3401 2885.355 1.178711 
3487 2885.355 1.208517 
3086 2885.355 1.069539 
3072 2885.355 1.064687 
3107 2885.355 1.076817 
2550 2885.355 0.883773 
2539 2775.381 0.914829 
2964 2775.381 1.067961 
3420 2775.381 1.232263 
3213 2775.381 1.157679 
3506 2775.381 1.26325 
2998 2775.381 1.080212 
3552 2775.381 1.279824 
3200 2775.381 1.152995 

798 2775.381 0.287528 
383 2775.381 0.137999 

1841 2775.381 0.663332 
2836 2775.381 1.021842 
2817 2775.381 1.014996 
2631 2775.381 0.947978 
2627 2775.381 0.946537 
2601 2775.381 0.937169 
2684 2775.381 0.967074 
3533 2775.381 1.272978 
3059 2775.381 1.102191 
3391 2775.381 1.221814 
3690 2775.381 1.329547 

Tabel 6 Berekening seizoensindices op basis van ruwe weektotalen 
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C+J+Y+S area V gemiddelde seizoensindex 
1qeeffende oeoevens (al per vluchtschema (bl Ila/bl 

2547.6 2888.458 0.881993 
2703 2888.458 0.935793 

2797.8 2888.458 0.968614 
2637 2888.458 0.912944 

2857.2 2888.458 0.989178 
3083.4 2888.458 1.06749 
3084.2 2888.458 1.067767 
2971 .6 2888.458 1.028784 
3331 .2 2888.458 1.15328 
3519.2 2888.458 1.218366 

3693 2888.458 1.278537 
3688.6 2888.458 1.277014 
3689.2 2888.458 1.277221 
3292.2 2888.458 1.139778 

2791 2888.458 0.966259 
2279.6 2888.458 0.78921 
1930.2 2888.458 0.668246 
1759.2 2888.458 0.609045 
1846.8 2888.458 0.639372 
2047.6 2888.458 0.70889 
2363.6 2888.458 0.818291 
2620.6 2888.458 0.907266 
2930.8 2888.458 1.014659 
3134.6 2888.458 1.085216 

3294 2888.458 1.140401 
3307.4 2888.458 1.14504 
3333.4 2888.458 1.154041 
3230.6 2888.458 1.118451 
3060.4 2888.458 1.059527 
2870.8 2888.458 0.993887 
2846.4 2888.458 0.985439 

2916 2745.933 1.061934 
2937.2 2745.933 1.069655 
3128.4 2745.933 1.139285 
3220.2 2745.933 1.172716 
3337.8 2745.933 1.215543 
3293.8 2745.933 1.199519 
2810.8 2745.933 1.023623 
2186.2 2745.933 0.796159 
1954.8 2745.933 0.711889 
1811.6 2745.933 0.659739 

1735 2745.933 0.631843 
2101 .6 2745.933 0.76535 
2550.4 2745.933 0.928792 
2702.4 2745.933 0.984146 

2672 2745.933 0.973075 
2815.2 2745.933 1.025225 
2900.8 2745.933 1.056399 
3053.6 2745.933 1.112044 
3271 .4 2745.933 1.191362 
3296.8 2745.933 1.200612 
2968.6 2745.933 1.08109 

Tabel 7 Berekening seizoensindices op basis van geeffende gegevens 
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Appendix G Testresultaten seizoensperioden 

Subklassegroep B+M countrygroup X 

bestemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute foul werkelijke foul verbetering 

t.o.v. 
aemiddelde 

A gemiddelde 4.24416 0.43066 -11 .2273 8.6364 
A seizoensperiode,n 4.30146 0.3918 -11.2143 8.6818 -1.35009 
B gemiddelde 3.77774 1.17064 -9.05 8.65 
B seizoensperiode,n 3.6398 1.02173 -9.0714 9 3.651389 
C gemiddelde 3.60948 -0.35433 -11 .1364 7.1818 
C seizoensperiode,n 3.5066 -0.4661 -10.5455 7.25 2.850272 
D gemiddelde 4.20832 -0.26339 -11.6667 7.8636 
D seizoensperiode:n 4.16706 -0.3159 -12 7.7727 0.980439 
E gemiddelde 5.15893 2.37298 -11 .3723 12.5 
E seizoensperiodem 5.04941 2.15851 -11 .3723 12.6818 2.122921 
F gemiddelde 1.47912 0.07783 -4.6333 2.9 
F seizoensperioden 1.51284 0.06485 -4 .7143 2.9048 -2.27973 
G gemiddelde 2.6956 -0.77427 -8.45 4.7931 
G seizoensperioden 2.66265 -0.84149 -8.5 4.8571 1.222362 
Countrygroup X gemiddelde 3.33515 0.14597 -9.6 7.5667 
Countrygroup X seizoensperioden 3.2944 0.07019 -9.5714 7.625 1.221834 

Tabel 8 Variant a2 

bestemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute tout werkelijke foul verbetering 

t.o.v. 
aemiddelde 

A gemiddelde 4.24416 0.43066 -11 .2273 8.6364 
A seizoensperiod en 4.21064 0.31886 -11 .3333 8.7778 0.789791 
B gemiddelde 3.77774 1.17064 -9.05 8.65 
B seizoensperioden 3.67283 1.05502 -9 8.6667 2.777057 
C gemiddelde 3.60948 -0.35433 -11 .1364 7.1818 
C seizoensperioden 3.62603 -0.4473 -10.6875 7.3125 -0.45851 
D gemiddelde 4.20832 -0.26339 -11 .6667 7.8636 
D seizoensperioden 4.15181 -0.32821 -11 .5833 7.9375 1.342816 
E gemiddelde 5.15893 2.37298 -11 .3723 12.5 
E seizoensperioden 5.13797 2.22593 -11 .625 12.9083 0.406286 
F gemiddelde 1.47912 0.07783 -4.6333 2.9 
F seizoensperioden 1.48184 0.04178 -4.625 2.8333 -0.18389 
G gemiddelde 2.6956 -0.77427 -8.45 4.7931 
G seizoensperioden 2.67284 -0.83054 -8.625 5.0625 0.844339 

Countrygroup X gemiddelde 3.33515 0.14597 -9.6 7.5667 
Countrygroup X seizoensperioden 3.30762 0.05851 -9.6875 7.625 0.82545 

Tabel. 9 Variant c2, alle toppen/dalen samen seizoensperiode 

24 



bestemming melhode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute foul werkelijke foul verbetering 

l.o.v. 
oemiddelde 

A gemiddelde 4.24416 0.43066 -11 .2273 8.6364 
A seizoensperioden 4.25393 0.28295 -11 .2222 8.8571 -0 .2302 
B gemiddelde 3.77774 1.17064 -9.05 8.65 
B seizoensperioden 3.69558 1.02431 -9.0714 8.8348 2.174845 
C gemiddelde 3.60948 -0.35433 -11 .1364 7.1818 
C seizoensperioden 3.6517 -0 .45813 -10.7857 7.3 -1 .1697 
D gemiddelde 4.20832 -0.26339 -11 .6667 7.8636 
D seizoensperioden 4.19034 -0.34668 -11 .6 8.125 0.427249 
E gemiddelde 5.15893 2.37298 -11 .3723 12.5 
E seizoensperioden 5.10175 2.15346 -11 .625 13.3063 1.108369 
F gemiddelde 1.47912 0.07783 -4 .6333 2.9 
F seizoensperioden 1.47019 0.00869 -4 .5625 2.8 0.603737 
G gemiddelde 2.6956 -0.77427 -8.45 4.7931 
G seizoensperioden 2.72424 -0.82336 -8.625 5.0769 -1 .06247 
Countrygroup X gemiddelde 3.33515 0.14597 -9.6 7.5667 
Countrygroup X seizoensperioden 3.33858 0.04547 -9.6923 7.7143 -0.10284 

Tabel 10 Variant c2, seizoe1nsperiode per top/dal 

bes lemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute foul werkelijke foul verbelering 

t.o.v. 
gemiddelde 

A gemiddelde 4.24416 0.43066 -11 .2273 8.6364 
A seizoensperioden 4.25332 0.36983 -11 .2143 8.8 -0.21583 
B gemiddelde 3.77774 1.17064 -9.05 8.65 
B seizoensperioden 3.63542 1.04131 -8.9018 8.625 3.767332 
C gemiddelde 3.60948 -0.35433 -11 .1364 7.1818 
C seizoensperioden 3.56406 -0.44243 -10.5625 7.1429 1.258353 
D gemiddelde 4.20832 -0.26339 -11.6667 7.8636 
D seizoensperioden 4.14164 -0.34565 -11.5 8 1.58448 
E gemiddelde 5.15893 2.37298 -11.3723 12.5 
E seizoensperioden 5.01045 2.13429 -11 .6611 13 2.878116 
F gemiddelde 1.47912 0.07783 -4.6333 2.9 
F seizoensperioden 1.48601 0.03771 -4.6429 2.8889 -0.46582 
G gemiddelde 2.6956 -0.77427 -8.45 4.7931 
G seizoensperioden 2.67474 -0.79887 -8.6429 5.0714 0.773854 
Countrygroup X gemiddelde 3.33515 0.14597 -9.6 7.5667 
Countrygroup X seizoensperioden 3.29936 0.07535 -9.625 7.625 1.073115 

Tabel 11 Variant il, alle toppen/dalen samen seizoensperiode 

bestemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute foul werkelijke fout verbeterino 

A gemiddelde 4.24416 0.43066 -11 .2273 8.6364 
A seizoensperioden 4.3422 0.28672 -11 .25 9.1429 -2.31 
B gemiddelde 3.77774 1.17064 -9.05 8.65 
B seizoensperioden 3.70536 0.96438 -9.1875 9.25 1.91596 
C gemiddelde 3.60948 -0.35433 -11 .1364 7.1818 
C seizoensperio en 3.60617 -0.52629 -10.875 7.5 0.091703 
D gemiddelde 4.20832 -0.26339 -11 .6667 7.8636 
D seizoensperioden 4.21525 -0.39384 -12.125 8.25 -0.16467 
E gemiddelde 5.15893 2.37298 -11 .3723 12.5 
E seizoensperioden 5.03589 2.06996 -12.3125 13.375 2.384991 
F gemiddelde 1.47912 0.07783 -4.6333 2.9 
F seizoensperioden 1.50813 -0.02239 -4.6667 3 -1 .9613 
G gemiddelde 2.6956 -0.77427 -8.45 4.7931 
G seizoensperioden 2.74058 -0.85215 -8.6429 5.1429 -1 .66865 
Countrygroup X gemiddelde 3.33515 0.14597 -9.6 7.5667 
Countrygroup X seizoensperioden 3.35198 0.01312 -9.7143 7.8571 -0.50462 

Tabel 12 Variant il, seizoensperiode per top/dal 
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Subklassegroep C+J+Y+S, countrygroup X 

bestemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute fout werkelijke verbetering 

fout t.o.v. 
aemiddelde 

A gemiddelde 7.67249 0.82831 -18.8333 17.7 
A seizaensperioden 7.37136 0.65437 -18.6111 17.6111 3.924801 
B gemiddelde 7.50895 0.72094 -19.1833 17.7241 
B seizoensperioden 7.30847 0.68266 -18.6 17.2857 2.669881 
C gemiddelde 6.43933 -0.58646 -16.7333 13.9667 
C seizoensperioden 6.24085 -0.64384 -16.6111 13.5882 3.082308 
D gemiddelde 7.97406 -0.90467 -24.2759 16.9 
D seizoensperioden 7.56462 -0.96576 -24.2941 16.2 5.134649 
E gemiddelde 5.40635 1.35599 -12.8833 12 
E seizoensperioden 5.14989 1.28084 -12.6053 11 .7778 4.743681 
F gemiddelde 1.40333 -0.45006 -4.7667 3.3667 
F seizoensperioden 1.3524 -0.45004 -4.6 3.1176 3.629225 
G gemiddelde 2.39436 -1.45248 -10.1379 2.8621 
G seizoensperioden 2.33462 -1 .4573 -9.5556 2.6 2.49503 
Countrygroup X gemiddelde 5.11676 -0.26725 -15.85 13.8667 
Countrygroup X seizoensperioden 4.89671 -0.32278 -15.7143 13.4211 4.300573 

Tabel 13 Variant a2 

bestemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute tout werkelijke verbetering 

fout t.o.v. 
oemiddelde 

A gemiddelde 7.67249 0.82831 -18.8333 17.7 
A seizoensperioden 7.50874 0.60465 -18.6667 17.6429 2.134248 
B gemiddelde 7.50895 0.72094 -19.1833 17.7241 
B seizoensperioden 7.42531 0.64814 -19.0714 17.7817 1.113871 
C gemiddelde 6.43933 -0.58646 -16.7333 13.9667 
C seizoensperioden 6.37027 -0.66815 -16.5714 13.7778 1.072472 
D gemiddelde 7.97406 -0.90467 -24.2759 16.9 
D seizoensperioden 7.88946 -0.98814 -24.2857 16.6154 1.06094 
E gem id de Ide 5.40635 1.35599 -12.8833 12 
E seizoensperioden 5.1629 1.18731 -12.8889 11.8472 4.503038 
F gemiddelde 1.40333 -0.45006 -4.7667 3.3667 
F seizoensperioden 1.34516 -0.46246 -4.8333 3.1538 4.14514 
G gemiddelde 2.39436 -1.45248 -10.1379 2.8621 
G seizoensperioden 2.38768 -1.46331 -9.9231 2.7143 0.278989 
Countrygroup X gemiddelde 5.11676 -0.26725 -15.85 13.8667 
Countrygroup X seizoensperioden 5.00426 -0.36859 -16 13.6923 2.198657 

Tabel 14 Variant c2 

bestemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute fout werkelijke fout verbetering 

t.o.v. 
aemiddelde 

A gemiddelde 7.67249 0.82831 -18.8333 17.7 
A seizoensperioden 7.52467 0.6104 -18.6923 17.75 1.926624 
B gemiddelde 7.50895 0.72094 -19.1833 17.7241 
B seizoensperioden 7.44555 0.651 43 -19.2222 17.6667 0.844326 
C gemiddelde 6.43933 -0.58646 -16.7333 13.9667 
C seizoensperioden 6.34805 -0.65088 -16.875 13.75 1.417539 
D gemiddelde 7.97406 -0.90467 -24.2759 16.9 
D seizoensperioden 7.90064 -0.97551 -24.3846 16.4615 0.920735 
E gemiddelde 5.40635 1.35599 -12.8833 12 
E seizoensperioden 5.1984 1.20958 -12.8889 11 .7778 3.846403 
F gemiddelde 1.40333 -0.45006 -4.7667 3.3667 
F seizoensperioden 1.34424 -0.44244 -4.75 3.2143 4.210699 
G gemiddelde 2.39436 -1.45248 -10.1379 2.8621 
G seizoensperioden 2.39084 -1.46223 -9.7778 2.75 0.147012 
Countrygroup X gemiddelde 5.11676 -0.26725 -15.85 13.8667 
Countrygroup X seizoensperioden 5.01137 -0.35087 -15.8889 13.6154 2.059702 

Tabel 15 Variant 12, alle toppen/dalen samen seizoensperiode 
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bestemming methode gemiddelde gemiddelde 
absolute foul werkelijke 

tout 

A gemiddelde 7.67249 0.82831 
A seizoensperio,jen 7.54639 0.62093 
B gemiddelde 7.50895 0.72094 
B seizoensperioden 7.48117 0.62768 
C gemiddelde 6.43933 -0.58646 
C seizoensperioden 6.41149 -0.65248 
D gemiddelde 7.97406 -0.90467 
D seizoensperioden 7.94835 -0.98506 
E gemiddelde 5.40635 1.35599 
E seizoensperioden 5.21021 1.1161 
F gemiddelde 1.40333 -0.45006 
F seizoensperioden 1.3492 -0.4471 
G gemiddelde 2.39436 -1.45248 
G seizoensperioden 2.40469 -1 .4656 
Countrygroup X gemiddelde 5.11676 -0.26725 
Countrygroup X seizoensperioden 5.04215 -0.35736 

Tabel 16 Variant il, seizoensperiode per top/dal 

Subklassegroep B+M, area V 

bestemming methode gemiddelde gemiddelde 
absolute tout werkelijke tout 

p gemiddelde 12.5918 9.5543 
p seizoensperioden 11 .9509 8.5849 
Q gemiddelde 10.3858 0.9541 
Q seizoensperioden 10.1952 0.4313 
R gemiddelde 18.5812 17.023 
R seizoensperioden 18.0273 16.6457 
s gemiddelde 19.8679 12.6068 
s seizoensperioden 17.5056 11 .2033 
T gemiddelde 15.9214 5.3172 
T seizoensperioden 14.7585 4.7036 
u gemiddelde 14.1884 9.9133 
u seizoensperioden 13.7127 9.4339 
area V gemiddelde 14.9656 9.3318 
area V seizoensperioden 14.2668 8.7477 

Tabel 17 Variant a2, minimumduur periode 3 weken 

bestemming methode gemiddelde gemiddelde 
absolute foul werkelijke foul 

p gemiddelde 12.5918 9.5543 
p seizoensperioden 12.0196 8.5037 
Q gemiddelde 10.3858 0.9541 
Q seizoensperioden 10.1875 0.3879 
R gemiddelde 18.5812 17.023 
R seizoensperioden 17.9653 16.5883 
s gemiddelde 19.8679 12.6068 
s seizoensperioc1en 17.5631 11 .0866 
T gemiddelde 15.9214 5.3172 
T seizoensperioden 14.8965 4.6634 
u gemiddelde 14.1884 9.9133 
u seizoensperioden 13.6345 9.3979 
area V gemiddelde 14.9656 9.3318 
area V seizoensperioden 14.2603 8.7019 

Tabel 18 Variant a2 

P10 P90 procentuele 
verbetering 

t.o.v. 
aemiddelde 

-18.8333 17.7 
-18.6923 17.875 1.643534 
-19.1833 17.7241 
-19.1825 17.6667 0.369959 
-16.7333 13.9667 
-16.9231 13.7692 0.432343 
-24.2759 16.9 
-24.4444 16.4615 0.32242 
-12.8833 12 
-12.9444 11 .7778 3.627956 

-4.7667 3.3667 
-4.75 3.25 3.857254 

-10 .1379 2.8621 
-10.1429 2.8889 -0 .43143 

-15.85 13.8667 
-16 13.6154 1.458149 

P10 P90 procentuele 
verbetering 

t.o.v. 
aemiddelde 

-14.4545 32.0667 
-15.4545 33.3077 5.08982 
-26.7273 20 .3315 
-26.2821 21.3899 1.835198 
-14.9091 40.7727 

-13.5 43 .3333 2.98097 
-34.4333 57.3333 
-26.3846 48.5833 11 .89003 
-36.5333 34.1 
-33.6364 31 .6667 7.304006 
-22.9545 37.8333 
-22.2273 36.5833 3.352739 
-25.4483 36.875 
-23.4615 37.5833 4.669375 

P10 P90 procentuele 
verbetering 

t.o.v. 
gemiddelde 

-14.4545 32.0667 
-15.6 33.3333 4 .544227 

-26.7273 20.3315 
-26.2821 21 .9 1.909338 
-14.9091 40.7727 
-12.3846 43.5 3.314641 
-34.4333 57.3333 
-26.0833 52.5385 11 .60062 
-36.5333 34.1 
-33.6667 32.2 6.437248 
-22.9545 37.8333 

-21 .2 36.6667 3.903893 
-25.4483 36.875 

-23.45 37.8462 4 .712808 
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bestemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute tout werkel iike tout verbetering 

p gemiddelde 12.5918 9.5543 -14.4545 32.0667 
p seizoensperioden 12.024 8.8943 -15.4545 33.8125 4 .509284 
Q gemiddelde 10.3858 0.9541 -26.7273 20 .3315 
Q seizoensperioden 10.4079 0.6424 -26.2045 21.0729 -0 .21279 
R gemiddelde 18.5812 17.023 -14.9091 40.7727 
R seizoensperioden 18.044 16.646 -13.5 43.1667 2.891094 
s gemiddelde 19.8679 12.6068 -34.4333 57.3333 
s seizoensperioden 17.8671 11 .3845 -26.5833 53.6875 10.07052 
T gemiddelde 15.9214 5.3172 -36.5333 34.1 
T seizoensperioden 14.9529 4.8234 -32.75 32.125 6.083008 
u gemiddelde 14.1884 9.9133 -22.9545 37.8333 
u seizoensperioden 13.8626 9.7663 -22.9545 36.3125 2.296242 
area V gemiddelde 14.9656 9.3318 -25.4483 36.875 
area V seizoensperioden 14.3939 8.8317 -23.75 37.8333 3.820094 

Tabel 19 Variant c2 

bestemming methode gemiddelde gem id de Ide P10 P90 procentuele 
absolute tout werkelijke tout verbetering 

t.o.v. 
aemiddelde 

p gemiddelde 12.5918 9.5543 -1 4.4545 32.0667 
p seizoensperioden 12.2655 8.5152 -15.1429 34.9286 2 .591369 
Q gemiddelde 10.3858 0.9541 -26.7273 20.3315 
Q seizoensperioden 10.0956 0.1129 -25.5714 21 .3571 2.7942 
R gemiddelde 18.5812 17.023 -14.9091 40.7727 
R seizoensperioden 17.9805 16.3379 -15 44.7857 3.232837 
s gemiddelde 19.8679 12.6068 -34.4333 57.3333 
s seizoensperioden 17.8548 11 .1616 -27.2 53.0833 10.13242 
T gemiddelde 15.9214 5.3172 -36.5333 34.1 
T seizoensperioclen 14.5047 4.6827 -32.5 31.7857 8.898087 
u gemiddelde 14.1884 9.9133 -22.9545 37.8333 
u seizoensperioclen 13.6028 9.2438 -21 .8333 37.1667 4.127315 
area V gemiddelde 14.9656 9.3318 -25.4483 36.875 
area V seizoensperioclen 14.2685 8.5466 -23.2857 38.125 4.658016 

Tabel 20 Variant i1 

Subklassegroep C+J+S+Y, area V 

bestemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute tout werkelijke tout verbetering 

t.o.v. 
gemiddelde 

p gemiddelde 7.8361 1.00273 -18.6 18.3667 
p seizoensperioclen 7.9609 0.97141 -18.6 19 -1 .59263 
Q gemiddelde 14.1505 -5.58064 -39.2374 22.2701 
Q seizoensperioclen 14.0312 -5.53752 -38.6357 21 .9231 0.84308 
R gemiddelde 11 .3155 2.0258 -23.5 25.3 
R seizoensperioclen 11 .2769 2.04409 -23.6154 25.8 0.341125 
s gemiddelde 10.5434 -1.15828 -27 .4 19.4483 
s seizoensperioclen 10.5136 -1 .24581 -27 19.6923 0.282641 
T gemiddelde 8.9888 -2.13937 -26 15.6552 
T seizoensperioclen 8.7121 -2.06211 -25.7 15.4 3.078275 
u gemiddelde 7.7725 -1 .97036 -25 13.1667 
u seizoensperioclen 7.7626 -2 .15003 -25.1429 13.4286 0.127372 
area V gemiddelde 10.1075 -1.17021 -27.3182 20.0333 
area V seizoensperioclen 10.0087 -1 .19825 -27.2667 20.0769 0.977492 

Tabel 21 Variant a2, minimumduur periode 3 weken 
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bestemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute foul werkelijke foul verbelering 

t.o.v. 
aemiddelde 

p gemiddelde 7.8361 1.00273 -18.6 18.3667 
p seizoensperioden 8.2224 1.11654 -18.6 19.2857 -4 .92975 
Q gemiddelde 14.1505 -5.58064 -39.2374 22 .2701 
Q seizoensperioden 14.3092 -5.33129 -38.7692 22 .4451 -1.12152 

R gemiddelde 11 .3155 2.0258 -23.5 25.3 
R seizoensperioden 11.2563 1.93387 -23.6154 26.0769 0.523176 
s gemiddelde 10.5434 -1.15828 -27.4 19.4483 
s seizoensperioden 10.739 -1 .18317 -27 19.7692 -1.85519 
T gemiddelde 8.9888 -2.13937 -26 15.6552 
T seizoensperioden 8.7704 -2.02561 -25.3 15.4 2.42969 
u gemiddelde 7.7725 -1 .97036 -25 13.1667 
u seizoensperioden 7.8888 -1.93113 -25.3333 13.5385 -1.4963 

area V gemiddelde 10.1075 -1 .17021 -27 .3182 20.0333 
area V seizoensperioden 10.1566 -1.13469 -27.2857 20.4615 -0.48578 

Tabel 22 Variant a2 

bestemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute foul werkelijke foul verbetering 

t.o.v. 
aemiddelde 

p gemiddelde 7.8361 1.00273 -18.6 18.3667 
p seizoensperioden 7.948 1.02555 -18.0769 20.7059 -1.42801 
Q gemiddelde 14.1505 -5.58064 -39.2374 22.2701 
Q seizoensperioden 14.36 -5.53401 -39.0588 22.2863 -1.48051 
R gemiddelde 11.3155 2.0258 -23.5 25.3 
R seizoensperioden 11.4533 1.91403 -23 .6154 26.375 -1.2178 
s gemiddelde 10.5434 -1 .15828 -27.4 19.4483 
s seizoensperioden 10.603 -1.23994 -27.375 19.8571 -0.56528 
T gemiddelde 8.9888 -2.13937 -26 15.6552 
T seizoensperioden 8.9999 -2.01407 -26.0833 16.1111 -0.12349 
u gemiddelde 7.7725 -1.97036 -25 13.1667 
u seizoensperioden 7.8417 -1 .98954 -24.6667 13 -0 .89032 

area V gemiddelde 10.1075 -1.17021 -27.3182 20.0333 
area V seizoensperioclen 10.183 -1.22088 -27.0625 20.4615 -0 .74697 

Tabel 23 Variant c2 

bestemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute foul werkelijke foul verbetering 

t.o.v. 
aemiddelde 

p gemiddelde 7.8361 1.00273 -18.6 18.3667 
p seizoensperioclen 8.1264 1.09268 -18.8182 18.9091 -3.70465 
Q gemiddelde 14.1505 -5.58064 -39.2374 22.2701 
Q seizoensperioclen 14.0765 -5.53147 -39.0294 22.4615 0.52295 
R gemiddelde 11 .3155 2.0258 -23.5 25.3 
R seizoensperioclen 11.4494 1.95891 -24 26.6471 -1 .18333 
s gemiddelde 10.5434 -1 .15828 -27.4 19.4483 
s seizoensperioclen 10.4681 -1.12142 -27.375 20.2727 0.714191 
T gemiddelde 8.9888 -2.13937 -26 15.6552 
T seizoensperioclen 8.9676 -2.06493 -25.6364 15.5 0.235849 
u gemiddelde 7.7725 -1 .97036 -25 13.1667 
u seizoensperioclen 7.6904 -2.01673 -24 .7059 13.5455 1.056288 
area V gemiddelde 10.1075 -1.17021 -27.3182 20.0333 
area V seizoensperioclen 10.0901 -1.19773 -27.4615 20.5625 0.172149 

Tabel 24 Variant i1 
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Appendix H Testresultaten seizoensindices 

bestemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute fout werkelijk fout verbetering t.o.v. 

aemiddelde 

A gemiddelde 4.24416 0.43066 -11 .2273 8.6364 
A seizoensperioden 4.30146 0.3918 -11 .2143 8.6818 -1.35009 
A seizoensindices 4.27978 0.41182 -11 .1815 8.6562 -0.83927 
B gemiddelde 3.77774 1.17064 -9.05 8.65 
B seizoensperioden 3.6398 1.02173 -9.0714 9 3.651389 
B seizoensindices 3.55321 1.0837 -8.6078 8.3246 5.943501 
C gemiddelde 3.60948 -0.35433 -11 .1364 7.1818 
C seizoensperioden 3.5066 -0.4661 -10.5455 7.25 2.850272 
C seizoensindice~, 3.5005 -0.35662 -10.7815 7.1001 3.019271 
D gemiddelde 4.20832 -0.26339 -11.6667 7.8636 
D seizoensperioden 4.16706 -0.3159 -12 7.7727 0.980439 
D seizoensindices 4.16186 -0.26535 -11 .5965 7.5907 1.104003 
E gemiddelde 5.15893 2.37298 -11 .3723 12.5 
E seizoensperioden 5.04941 2.15851 -11.3723 12.681 2.122921 
E seizoensindices 5.10601 2.5052 -11.1625 12.818 1.025794 
F gemiddelde 1.47912 0.07783 -4.6333 2.9 
F seizoensperioden 1.51284 0.06485 -4.7143 2.9048 -2.27973 
F seizoensindices 1.48007 0.08308 -4.4746 2.8419 -0 .06423 
G gemiddelde 2.6956 -0.77427 -8.45 4.7931 
G seizoensperioden 2.66265 -0.84149 -8.5 4.8571 1.222362 
G seizoensindices 2.63331 -0.77183 -8.4407 4.7794 2.310803 

Countrygroup X gemiddelde 3.33515 0.14597 -9.6 7.5667 
Countrygroup X seizoensperiodEm 3.2944 0.07019 -9.5714 7.625 1.221834 
Countrygroup X seizoensindices 3.27013 0.13546 -9.4791 7.4987 1.949538 

Tabel 25 Seizoensindices geeffende data, subklassegroep B+M, countrygroup X 

bestemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute fout werkelijke fout verbetering t.o.v. 

aemiddelde 

A gemiddelde 4.24416 0.43066 -11 .2273 8.6364 
A seizoensperioden 4.30146 0.3918 -11 .2143 8.6818 -1 .35009 
A seizoensindices 4.21346 0.38536 -11 .0705 8.7653 0.723347 
B gemiddelde 3.77774 1.17064 -9.05 8.65 
B seizoensperioden 3.6398 1.02173 -9.0714 9 3.651389 
B seizoensindices 3.55921 1.07684 -8.6563 8.353 5.784675 
C gemiddelde 3.60948 -0.35433 -11.1364 7.1818 
C seizoensperioden 3.5066 -0.4661 -10.5455 7.25 2.850272 
C seizoensindices 3.51203 -0.37261 -10.5747 7.11 2.699835 
D gemiddelde 4.20832 -0.26339 -11.6667 7.8636 
D seizoensperioden 4.16706 -0.3159 -12 7.7727 0.980439 
D seizoensindices 4.14594 -0.26995 -11 .5332 7.6111 1.482302 
E gemiddelde 5.15893 2.37298 -11 .3723 12.5 
E seizoensperioden 5.04941 2.15851 -11 .3723 12.6818 2.122921 
E seizoensindices 5.12106 2.52483 -11 .3864 13.1684 0.734067 
F gemiddelde 1.47912 0.07783 -4 .6333 2.9 
F seizoensperioden 1.51284 0.06485 -4.7143 2.9048 -2.27973 
F seizoensindices 1.47011 0.08756 -4.5469 2.7925 0.609146 
G gemiddelde 2.6956 -0.77427 -8.45 4.7931 
G seizoensperioden 2.66265 -0.84149 -8.5 4.8571 1.222362 
G seizoensindices 2.62954 -0.7706 -8.3986 4.8021 2.45066 
countrygroup X gemiddelde 3.33515 0.14597 -9.6 7.5667 
countrygroup X seizoensperioden 3.2944 0.07019 -9.5714 7.625 1.221834 
countrygroup X seizoensindices 3.25779 0.12939 -9.3842 7.4354 2.319536 

Tabel 26 Seizoensindices ruwe data, subklassegroep B+M, countrygroup X 
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bestemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute foul werkelijke foul verbetering t.o.v. 

aemiddelde 

A gemiddelde 7.67249 0.82831 -18.8333 17.7 
A seizoensperioden 7.37136 0.65437 -18.6111 17.6111 3.924801 
A seizoensindices 7.57797 0.79797 -18.4294 17.6969 1.231934 
B gemiddelde 7.50895 0.72094 -19.1833 17.7241 
B seizoensperioden 7.30847 0.68266 -18.6 17.2857 2.669881 
B seizoensindices 7.40839 0.72394 -18.8567 17.5163 1.339202 
C gemiddelde 6.43933 -0 .58646 -16.7333 13.9667 
C seizoensperiode,n 6.24085 -0 .64384 -16.6111 13.5882 3.082308 
C seizoensindices 6.32332 -0 .59149 -16.6619 13.2963 1.801585 
D gemiddelde 7.97406 -0 .90467 -24 .2759 16.9 
D seizoensperioden 7.56462 -0.96576 -24 .2941 16.2 5.134649 
D seizoensindices 7.85016 -0.8685 -24 .1851 16.2775 1.553788 
E gemiddelde 5.40635 1.35599 -12 .8833 12 
E seizoensperioden 5.14989 1.28084 -12.6053 11.7778 4.743681 
E seizoensindices 5.25096 1.25959 -12.8617 11.2789 2.874213 
F gemiddelde 1.40333 -0.45006 -4.7667 3.3667 
F seizoensperioden 1.3524 -0.45004 -4 .6 3.1176 3.629225 
F seizoensindices 1.35721 -0.42401 -4.5795 3.215 3.286469 
G gemiddelde 2.39436 -1.45248 -10.1379 2.8621 
G seizoensperiode,n 2.33462 -1 .4573 -9.5556 2.6 2.49503 
G seizoensindices 2.29659 -1.42446 -9.4013 2.5287 4.083346 

countrygroup X gemiddelde 5.11676 -0.26725 -15.85 13.8667 
countrygroup X seizoensperiode,n 4.89671 -0.32278 -15.7143 13.4211 4.300573 
countrygroup X seizoensindices 4.98556 -0.27065 -15.826 13.3869 2.564123 

Tabel 27 Seizoensindices geeffende data, subklassegroep C+J+Y+S, countrygroup X 

bes lemming methode gemiddelde gemiddelde P10 P90 procentuele 
absolute foul werkelijke foul verbetering t.o.v. 

aemiddelde 

A gemiddelde 7.67249 0.82831 -18.8333 17.7 
A seizoensperiode,n 7.37136 0.65437 -18.6111 17.6111 3.924801 
A seizoensindices 7.42816 0.76364 -18.2858 18.0836 3.184494 
B gemiddelde 7.50895 0.72094 -19.1833 17.7241 
B seizoensperiode,n 7.30847 0.68266 -18.6 17.2857 2.669881 
B seizoensindices 7.29552 0.71477 -18.7493 17.4926 2.842341 
C gemiddelde 6.43933 -0 .58646 -16.7333 13.9667 
C seizoensperioden 6.24085 -0.64384 -16.6111 13.5882 3.082308 
C seizoensindices 6.14004 -0.65261 -16.3371 13.3189 4.647844 
D gemiddelde 7.97406 -0.90467 -24.2759 16.9 
D seizoensperiode,n 7.56462 -0.96576 -24.2941 16.2 5.134649 
D seizoensindices 7.675 -0.8062 -24 .2162 16.3952 3.750411 
E gemiddelde 5.40635 1.35599 -12.8833 12 
E seizoensperiode,n 5.14989 1.28084 -12.6053 11 .7778 4.743681 
E seizoensindices 5.19675 1.33611 -12 .6926 12.0768 3.876923 
F gemiddelde 1.40333 -0.45006 -4.7667 3.3667 
F seizoensperioden 1.3524 -0.45004 -4.6 3.1176 3.629225 
F seizoensindices 1.2928 -0.40098 -4.4543 3.2169 7.876266 
G gemiddelde 2.39436 -1.45248 -10.1379 2.8621 
G seizoensperiode,n 2.33462 -1 .4573 -9.5556 2.6 2.49503 
G seizoensindices 2.2624 -1.3634 -9.048 2.6748 5.511285 
countrygroup X gemiddelde 5.11676 -0.26725 -15.85 13.8667 
countrygroup X seizoensperiode,n 4.89671 -0.32278 -15.7143 13.4211 4.300573 
countrygroup X seizoensindices 4.86098 -0.26072 -15.6612 13.4478 4.998866 

Tabel 28 Seizoensindices ruwe data, subklassegroep C+J+Y+S, countrygroup X 
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Appendix I O&D-stromen 
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Figuur 40 Passagiersstroom 1 

1--passagiersstroom 1 I 
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Figuur 41 Autocorrelatie functie passagiersstroom 12 

2 Deze autocorrelaties zijn bepaald op basis van 96 waarnemingen. Hierbij is het significantieniveau 
1 . 95/✓96"' 0.20 
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Figuur 42 Passagiersstroom 2 
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Figuur 43 Autocorrelatie functie passagiersstroom 23 

3 Deze autocorrelaties zijn bepa. dd op basis van 96 waarnemingen . Hierbij is het significantieniveau 
1 . 95/✓96"' 0.20 
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Figuur 44 Passagiersstroom 3 
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Figuur 45 Autocorrelatie functie passagiersstroom 34 

1-- passagiersstroom 31 

4 Deze autocorrelaties zijn bepacild op basis van 96 waarnemingen. Hierbij is het significantieniveau 
1 . 95/✓96"" 0.20 
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Appendix J Variant1en seizoensperioden O&D gegevens 
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Figuur 46 Passagiersstroom 1 methode a2 
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Figuur 47 Passagiersstroom 1 methode c2 
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--passagiersstroom 1 

--geniddelde per 
schema 

geniddelde + stdev . 

--geniddelde - stdev . 

--passagiersstroom 1 

--geniddelde per jaar 

geniddelde + stdev . 

--geniddelde - stdev. 

--geeffende curve 
passagiersstroom 1 

--geniddelde per 
schema 

geniddelde - stdev. 

--geniddelde + stdev . 



a2 c2 i1 
1 zomer zomer zomertop 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 zomerdal 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 zomertop 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 winter winter winter 
33 
34 
35 
36 wintertop 
37 
38 
39 
40 
41 winterdal 
42 
43 winterdal 
44 
45 
46 winter 
47 
48 winter 
49 
50 
51 
52 

Tabel 29 Passagiersstroom l 
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--passagiersstroom 2 

---gerriddelde per 
schema 

gerriddelde + stdev. 

--gerriddelde - stdev . 

--passagiersstroom 2 

--gerriddelde per jaar 

gerriddelde + stdev. 

--gerriddelde - stdev. 1 

--geeffende curve 
passagiersstroom 2 

--gerriddelde per 
schema 

gerriddelde - stdev. 

-- gerriddelde + stdev . 



a2 c:2 i2 
1 zomer zomerdal zomerdal 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 zomertop 
13 zomertop zomertop 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 zomer 
21 zomer zomer 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 winter winter wintertop 
33 
34 
35 
36 
37 wintertop wintertop 
38 
39 
40 winter winter 
41 winterdal 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Tabel 30 Passagiersstroom 2 

38 



5000 ~ ------------- --

C: 
j! 

4000 

! 3000 
~ 

" 
iij 2000 
t: 

100: t:'"""""''"""'"'"''" ~ -Ii+' H+!!<...++'""4!,1!##-ll<-J!.1+!!-#-l!-!l4J 

ra 
ra 

0 CJ) ro r-- ID ~ • M N -
N N • ~ ID r-- ro CJ) 

weeknummer 

Figuur 52 Passagiersstroom 3 methode a2 

5000 ~ -------------~ 

c: 4000 
GI 

~ 3000 
~ 
S 2000 

A 
C: 
ra 
ra 100

: t:ll l lll ll ll llll lll ll llll lll ll l l ~ ·H-<, '-!tti+"""=-"""li.W+l!l-li 

we,eknummer 

Figuur 53 Passagiersstroom 3 methode c2 

3500 

3000 

~500 

~2000 -II) 

iij1500 -~1000 

500 

0 
CJ) r-- ~ 

N 
M CJ)l'-~M 
M'<t'<t~IDl'-ro 

we1!knummer 

Figuur 54 Passagiersstroom 3 methode i1 

--passagiersstroom 3 

--gerriddelde per 
schema 

gerriddelde + stdev . 

--gerriddelde - stdev. 

-- passagiersstroom 3 

--gerriddelde per jaar 

gerriddelde + stdev. 

--gerriddelde - stdev . 

--geeffende curve 
passagiersstroom 3 

--gerriddelde per 
schema 

gerriddelde - stdev. 

--gerriddelde + stdev . 

1 0 



a2 c2 i1 
1 zomerdal zomerdal zomerdal 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 zomer zomer 
14 zomerdal 
15 
16 
17 
18 zomertop 
19 zomertop 
20 
21 
22 
23 
24 zomertop 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 winter winter winter 
33 
34 
35 
36 wintertop 
37 
38 
39 
40 
41 winterdal 
42 winterdal winterdal 
43 
44 
45 
46 
47 winter winter 
48 winter 
49 
50 
51 
52 

Tabel 31 Passagiersstroom 3 
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Appendix K Benodigde programmatuur 

In het onderstaande kader is een programma weergegeven waarmee de weektotalen op 
O&D-niveau mee worden ingelezen op UNIX. Hierbij moet een bepaalde input worden 
aangeleverd, namelijk begindatum, einddatum en weeknummer. De ingelezen gegevens 
worden vervolgens in 9 files in de MVS-database weggeschreven; 

set pagesize 49999; 
! echo --------------------------; 
!echo CANCELLATIONS AND BOOKINGS; 
!echo --------------------------; 
!date; 
select 

c_orig.ctry_grp_cd"ORIG",c~orig.area_cd"ORIG", 
c_dest.ctry_grp_cd"DEST",c_dest.area_cd"DEST", 
c.sub_cls_grp_cd"GROUP", 
sum(a.pax_cnt)"SUM", '&woekno' 

from 
tod_bookings a, tod_routes b, tclasses c, 
tairports_ref c_orig, tairports_ref c_dest 

where 
a.ode_dpt_dt BETWEEN '&date1' AND '&date2' AND 
a.od_rte_id = b.od_rte_id AND 
substr(a.class_list,b.dom_le,g_idx, 1) = c.sub_cls_cd AND 
b.orig_arp_cd = c_orig.arp_cd AND 
b.dest_arp_cd = c_dest.arp __ cd 

GROUP BY 
c_orig.ctry_grp_cd, c_orig.a1rea_cd , 
c_dest.ctry_grp_cd, c_dest.area_cd, 
c.sub_cls_grp_cd 

ORDER BY 
c_orig.ctry_grp_cd, c_dest.ctry_grp_cd, c.sub_cls_grp_cd; 

!date; 
exit; 

Figuur 55 Programma inlezen weektotalen O&D-niveau 
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In de onderstaande kaders staat het SAS-programma weergegeven, waarmee de 9 files uit de 
database worden ingelezen, en de gegevens op het juiste niveau worden geaggregeerd. Er 
worden nullen gezet op plaatsen waar observaties ontbreken. De output wordt 
weggeschreven in een database; 

//RCPRT01A JOB (RC,PROD),JCL,MSGLEVEL=(1, 1 ), 
// MSGCLASS=E,USER=RCPRD 
//JOBOUTPT OUTPUT DEST=#.AMSHKR,GROUPID=RC01 
JI* 
II* 
II* 
JI* 
II* 

AMSXH 
INITIAL LOAD O & D BATCH SYSTEM 
LOAD TABLE 3.2 

//LOADOD EXEC SAS6,SORT=7,WORK='40000,4000' 
//RES2 DD DSN='RC0205.RES2.SASLIB' ,DISP=OLD 
//PART1 DD DSN='RC0205.PERIOD1 .SASLIST',DISP=SHR 
//PART2 DD DSN='RC0205.PERIOD2.SASLIST',DISP=SHR 
//PART3 DD DSN='RC0205.PERIOD3.SASLIST',DISP=SHR 
//PART 4 DD DSN='RC0205.PERIOD4.SASLIST',DISP=SHR 
//PART5 DD DSN='RC0205.PERIOD5.SASLIST' ,DISP=SHR 
//PART6 DD DSN='RC0205.PERIOD6.SASLIST',DISP=SHR 
//PART? DD DSN='RC0205.PERIOD7.SASLIST',DISP=SHR 
//PART8 DD DSN='RC0205.PERIOD8.SASLIST',DISP=SHR 
//PART9 DD DSN='RC0205.PERIOD9.SASLIST',DISP=SHR 
//PART0 DD DSN='RC0205.PERIOD0.SASLIST',DISP=SHR 
//TABLE1 DD DSN='RC0205.ZZOUTPUT.SASLIST',DISP=OLD 

* LOAD ALL DATA AND MAKE .A.N SELECTION; 

OPTIONS NOCENTER; 
OPTIONS PAGESIZE=30000; 

PROC PRINTTO PRINT=TABLE1 NEW; 

************************************1'***********************· 
' * LOAD TABLE 3.2 

' ************************************~························· 
DATA RES2.OANDD0(KEEP=OF~_GRP DE_GRP OR_AREA DE_AREA WEEK SS CLASS); 

LENGTH CLASS OR_GRP DE __ GRP OR_AREA DE_AREA $2; 
LENGTH E1 E2 $10; 
INFILE PART0; 
INPUT @1 OR_GRP OR_AREA DE_GRP DE_AREA CLASS E1 E2; 
IF OR_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
IF DE_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
SS = E1 + 0; 
WEEK= E2 + 0; 

RUN; 

DATA RES2.OANDD1(KEEP=OH_GRP DE_GRP OR_AREA DE_AREA WEEK SS CLASS); 
LENGTH CLASS OR GRP DE GRP OR AREA DE AREA $2; 
LENGTH E1 E2 $10;- - · - -
INFILE PART1; 
INPUT @1 OR_GRP OR_AREJl, DE_GRP DE_AREA CLASS E1 E2; 
IF OR_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
IF DE_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
SS = E1 + 0; 
WEEK= E2 + 0; 

RUN; 
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DATA RES2.OANDD2(KEEP=OH_GRP DE_GRP OR_AREA DE_AREA WEEK SS CLASS); 
LENGTH CLASS OR GRP DE GRP OR AREA DE AREA $2; 
LENGTH E1 E2 $10; - -- - -
INFILE PART2; 
INPUT @1 OR_GRP OR_AREA DE_GRP DE_AREA CLASS E1 E2; 
IF OR_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
IF DE_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
SS = E1 + 0; 
WEEK= E2 + 0; 

RUN; 

DATA RES2.OANDD3(KEEP=OH_GRP DE_GRP OR_AREA DE_AREA WEEK SS CLASS); 
LENGTH CLASS OR GRP DE GRP OR AREA DE AREA $2; 
LENGTH E1 E2 $10;- -- - -
INFILE PART3; 
INPUT@1 OR_GRP OR_AREA DE_GRP DE_AREA CLASS E1 E2; 
IF OR_AREA IN ('SE','SF','NL',':SC','US','SO','SV'); 
IF DE_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
SS = E1 + 0; 
WEEK= E2 + 0; 

RUN; 

DATA RES2.OANDD4(KEEP=OH_GRP DE_GRP OR_AREA DE_AREA WEEK SS CLASS); 
LENGTH CLASS OR GRP DE GRP OR AREA DE AREA $2; 
LENGTH E1 E2 $10;- -- - -
INFILE PART4; 
INPUT @1 OR_GRP OR_AREA DE_GRP DE_AREA CLASS E1 E2; 
IF OR_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
IF DE_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
SS = E1 + 0; 
WEEK= E2 + 0; 

RUN; 

DATA RES2.OANDD5(KEEP=OH_GRP DE_GRP OR_AREA DE_AREA WEEK SS CLASS); 
LENGTH CLASS OR GRP DE GRP OR AREA DE AREA $2; 
LENGTH E1 E2 $10;- -- - -
INFILE PARTS; 
INPUT @1 OR_GRP OR_AREA DE_GRP DE_AREA CLASS E1 E2; 
IF OR_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
IF DE_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
SS = E1 + 0; 
WEEK= E2 + 0; 

RUN; 

DATA RES2.OANDD6(KEEP=Ol~_GRP DE_GRP OR_AREA DE_AREA WEEK SS CLASS); 
LENGTH CLASS OR_GRP DE __ GRP OR_AREA DE_AREA $2; 
LENGTH E1 E2 $10; 
INFILE PART6; 
INPUT @1 OR_GRP OR_AREA DE_GRP DE_AREA CLASS E1 E2; 
IF OR_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US' ,'SO','SV'); 
IF DE_AREA IN ('SE','SF','NL',':SC','US','SO','SV'); 
SS = E1 + 0; 
WEEK= E2 + 0; 

RUN; 

DATA RES2.OANDD7(KEEP=Ol~_GRP DE_GRP OR_AREA DE_AREA WEEK SS CLASS); 
LENGTH CLASS OR GRP DE GRP OR AREA DE AREA $2; 
LENGTH E1 E2 $10;- -- - -
INFILE PART?; 
INPUT @1 OR_GRP OR_AREA DE_GRP DE_AREA CLASS E1 E2; 
IF OR_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
IF DE_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
SS = E1 + 0; 
WEEK= E2 + 0; 

RUN; 
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DATA RES2.OANDDB(KEEP=OR_GRP DE_GRP OR_AREA DE_AREA WEEK SS CLASS); 
LENGTH CLASS OR GRP DE GRP OR AREA DE AREA $2; 
LENGTH E1 E2 $10;- -- - -
INFILE PARTB; 
INPUT @1 OR_GRP OR_AREA DE_GRP DE_AREA CLASS E1 E2; 
IF OR_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
IF DE_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
SS = E1 + 0; 
WEEK= E2 + 0; 

RUN; 

DATA RES2.OANDD9(KEEP=OR_GRP DE_GRP OR_AREA DE_AREA WEEK SS CLASS); 
LENGTH CLASS OR GRP DE GRP OR AREA DE AREA $2; 
LENGTH E1 E2 $10;- -- - -
INFILE PART9; 
INPUT @1 OR_GRP OR_AREA DE_GRP DE_AREA CLASS E1 E2; 
IF OR_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
IF DE_AREA IN ('SE','SF','NL','SC','US','SO','SV'); 
SS = E1 + 0; 
WEEK= E2 + 0; 

RUN; 

DATA RES2.OANDD; 
SET RES2.OANDD0 RES2.OAl'JDD1 RES2.OANDD2 RES2.OANDD3 

RES2.OANDD4 RES2.OANDD5 RES2.OANDD6 
RES2.OANDD7 RES2.OANDDB RES2.OANDD9; 

* FILTER SOME AREAS AND REFINE THE LEVEL OF DETAIL; 
* IF OR_AREA IN ('NL','SE') AND DE_AREA IN ('NL','SE'); 
OUTPUT; 
IF OR__AREA = 'NL' AND DE_AREA='SE' THEN DO; 

DE AREA=DE GRP; 
OUTPUT; -

END; 
IF OR_AREA = 'SE' AND DE_A.REA='SE' THEN DO; 

DE_AREA=DE_GRP; 
OUTPUT; 

END; 
IF OR_AREA = 'SE' AND DE_A.REA='NL' THEN DO; 

OR_AREA=OR_ GRP; 
OUTPUT; 

END; 
RUN; 

PROC DATASETS LIBRARY= HES2; 
DELETE OANDD1 OANDD2 OANDD3 OANDD4 OANDD5 OANDD6 OANDD7 OANDDB 

OANDD0 OANDD9; 
RUN; 

PROC SORT DATA=RES2.OANDD NODUPKEY; 
BY OR_GRP DE_GRP OR_AHEA DE_AREA CLASS WEEK; 

RUN; 

PROC SORT DATA=RES2.OANDD OUT=OUTCOMB NODUPKEY; 
BY OR_GRP DE_GRP OR_AHEA DE_AREA CLASS; 

RUN; 

DATA OUTCOMB (KEEP= OR_GRP DE_GRP OR_AREA DE_AREA WEEK CLASS); 
SET OUTCOMB; 

DO I = 1 TO 94; 
WEEK= I; 
OUTPUT; 

END; 
RUN; 

PROC SORT DATA=OUTCOMB; 
BY OR_GRP DE_GRP OR_AHEA DE_AREA CLASS WEEK; 

RUN; 
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DATA RES2.OANDD (KEEP= OR_GRP DE_GRP OR_AREA DE_AREA WEEK SS CLASS); 
MERGE RES2.OANDD (IN=IN1) OUTCOMB (IN=IN2); 

BY OR_GRP DE_GRP OR_AR.EA DE_AREA CLASS WEEK; 
IF (NOT IN1) THEN SS=0; 
IF WEEK= 39 THEN SS = SS * '1.4; 
RUN; 

DATA RES2.WEEKOAND (KEEP= OR_GRP DE_GRP OR_AREA DE_AREA WEEK SS 
CLASS); 

SET RES2.OANDD; 
FORMAT SS 6.; 
OR_ GRP=OR_AREA; 
DE_ GRP=DE_AREA; 
RUN; 

PROC SORT DATA =RES2.WEEKOAND; 
BY OR_GRP DE_GRP OR_AREA DE_AREA CLASS WEEK; 

RUN; 

PROC SUMMARY DATA=RES2.WEEKOAND; 
BY OR_GRP DE_GRP OR_AREA DE_AREA CLASS WEEK; 

VARSS; 
OUTPUT 

OUT=RES2.WEEKOAND 
SUM=SS; 

RUN; 

* PROC PRINT DATA=RES2.WEEKOAND NOOBS; 
* VAR OR_GRP DE_GRP CLASS WEEK SS; 
* RUN; 

PROC DATASETS LIBRARY=WORK KILL; 
RUN; 

Figuur 56 Programma bepalen aggregatieniveau 
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In de onderstaande kaders is het SAS-programma weergegeven waarbij voor de gegevens op 
het vastgestelde aggregati,eniveau de seizoensperioden worden bepaald, zoals in de 
beschreven procedure; 

LIBNAME RES2 'RC0205.RES2.SASLIB'; 

* MACRO VARIABLES HAVE TO BE DETERMINED; 
* WEEK 1 IS 31 MARCH 1996; 
%LET IN1 = 31 ; * FIRST WEEK OF 1ST SCHEDULE; 
%LET IN2 = 53; * FIRST WEEK OF 2ND SCHEDULE; 
%LET IN3 = 82; * LASTW WEEK OF 2ND SCHEDULE; 

DATA TOPDALEN (KEEP=ORIG DEST SCHED WEEK CLASS SS); 
SET RES2.WEEKOAND; 

WHERE WEEK GE &IN1 AND WEEK LE &IN3; 
IF WEEK< &IN2 THEN SCHED='WI NTER'; 

ELSE SCHED='SUMIVIER'; 
ORIG = OR_AREA; 
DEST = DE_AREA; 

RUN; 

PROC SORT DATA=TOPDALEN; 
BY ORIG DEST CLASS SCHED WEEK; 

RUN; 

* COMPUTE AVERAGE AND STANDARD DEVIATION; 

PROC SUMMARY DATA=TOPDALEN; 
BY ORIG DEST CLASS SCHED; 
VAR SS; 
OUTPUT 

OUT=TOTALS 
MEAN=SSMEAN 
STD=SSDEV; 

RUN; 

DATA TOPDALEN (KEEP=ORIG DEST WEEK CLASS SS SSMEAN SSDEV SCHED); 
MERGE TOPDALEN (IN=INSEL) TOTALS (IN=INTOT); 
BY ORIG DEST CLASS SCHED; 

IF INSEL AND INTOT; 
RUN; 

PROC SORT DATA=TOPDALEN; 
BY ORIG DEST CLASS SCHED WEEK; 

RUN; 

* MAKE ONE RECORD PER SCHEDULE CONTAINING AN ARRAY; 
DATA TOPDALEN (KEEP=ORIG DEST SCHED CLASS S1 -S31 IEND SSMEAN SSDEV 

N1-N31); 
SET TOPDALEN; 

BY ORIG DEST CLASS SCHED WEEK; 
ARRAYS {31} S1 - S31 ; 
ARRAY N {31} N1 - N31 ; 
RETAIN I S1 - S31 N1 - N31 ; 

IF FIRST.SCHED THEN DO; 
I= 1; 
DOJ=1TO31; 

S{J} = .; 
N{J}=0; 

END; 
END; 
S{I} = SS; 
IEND= I; 
I= I+ 1; 
IF LAST.SCHED THEN OUTPUT; 

RUN; 
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DATA RES2.TOPDALEN (KEEP=ORIG DEST SCHED CLASS S1-S31 IEND SSMEAN 
LOW HIGH N1-N31); 

SET TOPDALEN; 
ARRAYS {31} S1 - S31; 
ARRAY N {31} N1 - N31; 
HIGH = SSMEAN + SSDEV; 
LOW = SSMEAN - SSDEV; 

DO I= 1 TO IEND-1; 
IF S{I} > HIGH AND S{l+1} > HIGH THEN DO; 
* TOP HAS BEEN LOCATED - START LOOKING LEFT DOWNHILL; 
TOP=1; 
DO J =ITO 1 BY-1; 

IF S{J} > SSMEAN AND TOP=1 THEN N{J}=1 ; 
IF S{J} < SSMEAN THEN TOP=0; 

END; 
* TOP HAS BEEN LOCATED - START LOOKING RIGHT DOWNHILL; 
TOP=1; 
DO J =ITO 31; 

IF S{J} > SSMEAN AND TOP=1 THEN N{J}=1; 
IF S{J} < SSMEAN THEN TOP=0; 

END; 
END; 
IF S{I} < LOW AND S{l+1} < LOW THEN DO; 
* DAL HAS BEEN LOCATED- START LOOKING LEFT UPHILL; 
DAL=1; 
DO J = I TO 1 BY -1; 

IF S{J} < SSMEAN AND DAL=1 THEN N{J}=-1 ; 
IF S{J} > SSMEAN THEN DAL=0; 

END; 
* DAL HAS BEEN LOCATED - START LOOKING RIGHT UPHILL; 
DAL=1; 
DO J =ITO 31 ; 

IF S{J} < SSMEAN AND DAL=1 THEN N{J}=-1; 
IF S{J} > SSMEAN THEN DAL=0; 

END; 
END; 

END; 
RUN; 

DATA RES2.TOPDALEN (KEEP==ORIG DEST SCHED CLASS S1-S31 SSMEAN 
LOW HIGH N1-N31); 

SET RES2.TOPDALEN; 
FORMAT LOW HIGH S1 - S31 SSMEAN 7.; 
ARRAYS {31} S1 - S31; 
ARRAY N {31} N1 - N31; 
* CORRECT PERIODS SMALLER THAN 3 WEEKS AT BEGIN OR END OF SCHEDULE; 

11 = 1; 
12 =2; 
13 = 3; 
IF N{l2} =0 AND N{l3} GT 0 THEN N{l2}=2; 
IF N{l2} =0 AND N{l3} LT 0 THEN N{l2}=-2; 
IF N{l2} GT 0 AND N{l3} =0 THEN N{l2}=0; 
IF N{l2} GT 0 AND N{l3} LT 0 THEN N{l2}=-2; 
IF N{l2} LT 0 AND N{l3} =0 THEN N{l2}=0; 
IF N{l2} LT 0 AND N{l3} GT 0 THEN N{l2}=2; 
IF N{l1} =0 AND N{l2} GT 0 THEN N{l1}=2; 
IF N{l1} =0 AND N{l2} LT 0 THEN N{l1}=-2; 
IF N{l1} GT 0 AND N{l2} =0 THEN N{l1}=0; 
IF N{l1} GT 0 AND N{l2} LT 0 THEN N{l1}=-2; 
IF N{l1} LT 0 AND N{l2} =0 THEN N{l1}=0; 
IF N{l1} LT 0 AND N{l2} GT 0 THEN N{l1}=2; 
11 = IEND; 
12 = IEND-1; 
13 = IEND-2; 
IF N{l2} =0 AND N{l3} GT 0 THEN N{l2}=2; 
IF N{l2} =0 AND N{l3} LT 0 THEN N{l2}=-2; 
IF N{l2} GT 0 AND N{l3} =0THEN N{l2}=0; 
IF N{l2} GT 0 AND N{l3} L TO THEN N{l2}=-2; 
IF N{l2} LT 0 AND N{13} =0 THEN N{l2}=0; 
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IF N{l2} LT 0 AND N{l3} GT 0 THEN N{l2}=2; 
IF N{l1} =0 AND N{l2} GT 0 THEN N{l1}=2; 
IF N{l1} =0 AND N{l2} LT 0 THEN N{l1}=-2; 
IF N{l1} GT 0 AND N{l2} =0 THEN N{l1}=0; 
IF N{l1} GT 0 AND N{l2} LT 0 THEN N{l1}=-2; 
IF N{l1} LT 0 AND N{l2} =0 THEN N{l1}=0; 
IF .N{l1} LT 0 AND N{l2} GT 0 THEN N{l1}=2; 
* COR.RECT PERIOD OF ONE WEEK ENCLOSED BY TWO SEASONS; 
DO I= 2 TO IEND-1; 

NI = SIGN(N{I}); NL=SIGN(N{l-1}); NH=SIGN(N{l+1}); 
IF NINE NL AND NI NE NH THEN DO; 

N{I} =NL* 3; 
END; 

END; 
* CORRECT PERIOD OF TWO WEEKS ENCLOSED BY TWO SEASONS; 
DO I = 3 TO IEND-2; 

NI = SIGN(N{I}); NL=SIGN(N{l-1}); NH=SIGN(N{l+1}); 
NH2= SIGN(N{l+2}); 
IF (Nl=NH) AND (NI NE NL) AND (NH NE NH2) THEN DO; 

N{I} = NL*4; 
N{l+1} = NH2*4; 

END; 
END; 

DO I= IEND+1 TO 31; 
N{I} = .; 

END; 
OUTPUT RES2.TOPDALEN; 
RUN; 

Figuur 57 Programma bepa1len sezoensperioden 
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