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Voorwoord.

Een voorbeeld van systeemsimulatie: simulatie van een wachttijd
systeem.
Een voorbeeld van een wachttijdsysteem:

- een loket.
- bedieningstijden negatief exponentieel verdeeld.
- tijden tussen aankomst van twee klanten negatief exponentieel

verdeeld.
- bediening in volgorde van binnenkomst.

Via simulatie van dit systeem willen we een bepaalde onbekende
parameter schatten (bijv. de verwachte wachttijd).
Als schatter treedt op een stochastische variabeleJwaarvan de ver
wachting gelijk is aan de te schatten parameter. Ret gemiddelde
van een aantal realisaties van de stochastische variabele is een
schatting van de onbekende parameter. In deze schatting zit een
fout, die bepaald wordt door de spreiding in de realisaties van
de stochastische variabele en door het aantal reali$aties.
Onder versnellingstechniek wordt nu in dit verslag verstaan:
het verkleinen van de fout in de schatting, niet door meer waar
nemingen te doen, maar door een andere schatter te gebruiken, die
dezelfde verwachting heeft als de oorspronkelijke schatter en
waarvan de variantie kleiner is dan de variantie van de oor
spronkelijke schatter.

De te schatten parameter is in dit verslag: de verwachte wacht
tijd van een klant, als een bepaalde periode gesimuleerd .wordt.
Als schatter wordt gebruikt de gemiddelde wachttijd van de klanten
in die periode.
Indien er n periodes gesimuleerd worden, dan zijn er dus n realisaties
van de schatter.
Met behulp van de uit de literatuur bekende kontrole-variabele
methode en de antithetische variabele methode is getracht schatters
te vinden, met een kleinere variantie dan de oorspronkelijke
schatter.
Simulatie van het wachttijdsysteem voor verschillende waarden van
de periodelengte (m), bezettingsgraad (bzgr), aantal perioden (k)
en verschillende wijzen van bepalen van de beginsituatie van een
periode (zO)' ievert schattingen van de varianties van de diverse
stochastische variabelen. Uit de schattingen van de varianties
zijn variantieredukties bepaald. De op deze wijze gemeten variantie-·
reduktie kan weerals een stochastische variabele beschouwd worden.
Uit een aantal waarden van de variantiereduktie is een gemiddelde
en een spreiding geschat.
Er is getracht de invloeden van m, bzgr, k en z op de variant ie
redukties te verklaren; de analy~e van deze inv20eden stelt ons
misschien in staat, de bruikbaarheid van de onderzochte ver
snellingstechnieken bij andere wachttijdsystemen te voorspellen.
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Korte vermelding van de belangrijkste meetresultaten.
De variantiereduktie bij de antithetische methode is af-
hankelijk van de bezettingsgraad. .
De andere variabelen spelen geen belangrijke role
De variantiereduktie bij de k.v.-methode nadert tot een
4imietwaarde als de runlengte m naar oneindig nadert.
De limietwaarde is onafhankelijk van de bezettingsgraad.
Simulatie van meer runs (k) geeft hogere variantieredukties
(tot een bepaalde limietwaarde van k).
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Statistische formules en notaties.

Een stochastische variabele is in dit verslag niet herkenbaar

aan een onderstreping of iets dergel~~s.

Stel x en y zijn stochastische variabelen met kansdichtheid

funktie f(x) en f(y).

Verwachting van x: E(X)=)lxf(x)dx=mu.
2 x 2 2

Variantie van x var(x)=E(x-mu) =E(x )-(Ex)
x

Korrelatiecoefficient ~(x,y)=cov(x!y) =E(X~)-E(X).E(Y)

Vvar(x). var(y) Vva.t(x' ovar(y)

Steekproef

mux

var(x)

schatters :
n

x=1 L x.
ii i=1 1.

2 n 2
s (x)= 2:: (xi) -

i=1
n-1

n 2(L x.) In
. i=1 1.

~ = n.!: xiYi - Lxi.Vi

sx·Sy VCn.L: xi - (:Lxi )2). (n.V~ - (V i )2)

Trekking uit een negatief exponentiele verdeling met

gemiddelde mu :. x=-mu .In (r ) 0<r< 1
x x

Getallen r worden gegenereerd met een pseudo-random generator.
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1. Inleiding.

Onder de Monte Carlo techniek wordt in het algemeen verstaan:
het aselekt trekken van waarden van een stochastische variabele,
uit een verdeling van deze variabele; met het doel deze waarden
te gebruiken bij het schatten van niet-stochastische parameters.
In de schatting van zo'n parameter zal een fout zitten en deze
fout kan men verkleinen door meer waarnemingen te doen. Echter
meer waarnemingen doen k2st tijd; om de fout met een faktor k
te verkleinen, moet er k maal zoveel werk verzet worden.
Al heel snel heeft men daarom geprobeerd op andere manieren
de fout te verlagen. In de loop der jaren zijn daar een aan-
tal technieken voor ontwikkeld en sommige van die technieken
hebben tot goede resultaten geleid bij bijvoorbeeld het schatten
van integralen.
De laatste jaren probeert men deze technieken ook toe te passen
bij simulatie van bijvoorbeeld wachttijdsystemen.
Waar bestaan nu deze versnellingstechnieken uit?
Veronderstel dat de verwachting van een bepaalde stochastische
variabele z de parameter is die we willen schatten. Ret gemiddelde
van een aantal realisaties van z is dan een schatting van de
parameter en een maat voor de fout in de schatting is de
spreiding in de realisaties van z en het aantal realisaties~

We willen nu de fout niet verkleinen door meer waarnemingen te
doen, maar door een stochastische variabele w te zoeken, waar
voor geldt: E(w) = E(z) en var(w) < var(z).
Aangezien we E(z) en var(z) niet kennen, zal er een relatie
moeten bestaan tussen z en w, op grond waarvan we aannemen dat
inderdaad E(w) = Ez en var(w) < var(z). De aard van de relatie
bepaalt ook de variantiereduktie gedefinieerd als

var(z) - var(w) x 100%
var(z)

De relatie en de variantiereduktie blijken uitgedrukt te kunnen
worden in korrelatiecoefficienten.
Twee, uit de literatuur bekende, technieken zijn onderzocht: de
antithetische variabele methode en de kontrole-variabele methode.

De arttithetische variabele methode.

zie realisaties zl en Zz van z te krijgen, zodanig dat geldt
P(zl,z2)<0; neem als nieuwe schatting dan: w = ~(zl + zZ).
Nu gelat E(w) = !(E(z ) + E(zZ)) = E(z)
en var(w) = ivar(zl) ~ !var(zZ) + ~cov(zl'zZ).

Vanwege het negatief zijn van.de covariantieterm, 1S ween
schatter met een kleinere variantie,dan wanneer ik het ge
middelde van twee onafhankelijke realisaties als schatter ge
nomen had.

De kontrole-variabele methode.

Veronderstel x is een stochastische variabele, die z mede be
paalt, d.w~z. er is een p(z,x) waarvoor geldt p(z,x)+o.
x is nu als kontrole variabele te gebruiken, als de verwachting
van x (mu ) numeriek bekend is.

1
x.

Neem a s n1euwe schatter:
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w = z - a(x - mu ) a is een konstante
E(w) = E(z) - a {E db -mu } := E(~)

x

Bij geschikte keuze van a zal var(w) < var(z).
a wordt bepaald door de minimum waarde van var(w) als funktie
van a te zoeken.

Getracht is deze
wachttijdsysteem

een loket
- tijden tussen aankomst van 2 opeenvolgende klanten

zijn negatief exponentieel verdeeld.
- bedieningstijden van klanten zijn negatief exponentieel

verdeeld
- bediening in volgorde van binnenkomst

Dat juist dit wachttijdsysteem gekozen is, komt doordat:
- er via de wachttijdtheorie tamelijk veel van het systeem

bekend is
- ook anderen het gebruikt hebben bij het beproeven van

versnellingstechnieken.
De parameter die we van dit proces wilden kennen, was de ver
wachte wachttijd van een klant.

Hoe worden de wachttijden bepaald?

y"
~"

z : wachttijd klant n
nx : tijd tussen aankomst klant n en n+l

yn: bedieningstijd klant n
n

z[n+I] :=z [nJ+y [nJ-x[nJ ; if z[n+lJ<O then z[n+1J : ..0;

(bovenstaande zin is een stukje algol-tekst)
x en y zijn trekkingen uit negatief expoentiele verdelingen.

n n

x = -mu x In (RANDOM)n x

Yn
.. -mu x In (RANDOM)y

mu E(x) verwachting van x.x
mu = E(y) verwachting van y.y

De verhouding mu /mu wordt bezettingsgraad genoemd.y x

RANDOM is de aanroep van een procedure, die een getal genereert
groter dan nul en kleiner dan een~ De getallen die gegenereerd
worden zijn homogeen verdeeld op het interval [0, I] .
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De seriekorrelatie tussen de getallen is zeer klein.
Dit is de gebruikelijke methode om met behulp van random
getallen tusse 0 en 1 en de' cumulatieve verdelingsfunktie
een onafhankelijke realisatie te verkrijgen van een
stochastische variabele.

Wachttijden worden nu met de eerder gegeven formule bepaald.
mu en mu zijn systeemparameters, zij zullen in de praktijk·
ni~t eeuw~g hetzelfde blijven, maar slechts geldig zijn voor
een bepaalde periode. En voor deze periode nu willen we de
verwachte wachttijd kennen. Opeenvolgende waarden van de
wachttijden zijn afhankelijk (zie formule) en elke periode
moet gestart worden met een bepaalde beginwaarde z00 Dit
betekent nu dat de verwachte wachttijd afhankelijk is van
de duur van de periode (in het vervolg te noemen: runlengte m)
en de beginsituatie (z ).
Of men moet de verwach~e wachttijd niet zien als de verwachte
wachttijd van een klant, maar als de verwachte wachttijd van
een reeks klanten. Immers de verwachte wachttijd van klant 1
zal in het algemeen niet hetzelfde zijn als de verwachte
wachttijd van klant m.
De van tevoren bepaalde systeemparameters zijn nu: mu , mu ,

x yrunlengte m, beginsituatie zOo

De bepaling van Zo hangt af van de praktijksituatie.
Bijvoorbeeld: .

I. run wordt gestart met leeg systeem.
(initialiseer Zo op een grote negatieve waarde).

2. Zo is een stochastische variabele en de begintoestanden
z1jn dan realisatie~ van deze stochastische variabele.
In het bijzonder kan Zo dezelfde verdeling hebben als
een willekeurige wachttijd: stationaire toestand.

Neem voor m bij voorkeur de periode waarvoor mu en mu geldig
Z1Jn ofwei de periode waarin het systeem "onges~oord d~aait".
Praktisch kan deze periode natuurlijk weI zeer groot zijn,
probeer dan m zo te kiezen dat de gemiddelde wachttijden geen
seriekorrelatie vertonen.
De schatter·voor de verwach~e wachttijd wordt nu

1 m
z = - E z. ,z. wachttijden van klanten.

m • 1 J JJ=
En realisaties van ~ worden bepaald door meerdere runs van
lengte m te doen.
De versnellingstechnieken bestaan nu uit het zoeken van
stochastische variabelen w, waarvoor geldt E(w)=E(z) en
var(w)<var(~).
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Dit verslag bevat verder:
- het onderzoek naar het vinden van geschikte variabelen w.

het trachten uit te'rekenen van de mog~lijke variantie
reduktie
het trachten na te gaan door welke invloeden de variant ie
redukties bepaald worden.
het meten van var(w), var(z) en dus de variantiereduktie.
het verklaren van de meetresultaten.

2. Antithetische Variabele Methode.

2.1.1 ~Ei!!£iE~.

Stel de stochastische variabelen u en v zijn zuivere schatters
van een bepaalde parameter p.
De stochastische variabele w = a u + (I-a)v, a is een konstante
en O<a<l, ~s dan ook een ~uivere schatter van p voor elke a.
var(w) = a var(u) + (I-a) var(v) + 2a(l-a) tov(u,v)
var(w) is kleiner naarmate cov(u,v) negatiever is.

2.1.2 ~E~~!i~£~~_!2~E~~~i~s.

Stel de stochastische variabele z 1S een zuivere schatter
van p.
Zie paren realisaties (zlj,Z2j) van z.te vinden, zodanig dat
geldt:
P(zl,z2)<0

Neem als schatter van p: za = !zl + !z2

dan geldt: E(za) = !E(zl) + !E(z2) - E(z)

2.1.3 Variantierereduktie.-------------------
Verg~lijk de variantie van za t.o.v. var(za l

), waario
za l = l z 1 + l z 1 en p(z 1 z I) = 0

2 1 22 I' 2

(zij' Z~j) zijn eveneens paren realisaties van z.

Als geldt var(zl) = var(z2) = var(zl I) var(z2 1),

dan is: var(za l
) = 2var(zl)'

en var(za) = !var(zl) + !cov(zl ' z2)

De variantiereduktie wordt nu gedefinieerd door:

red. = var(za l
) - var(za) x 100%

var. var(za')
en dus:

var.
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- tijd tussen aankomst klanF n
en n+l.

x
n

z • wachttijd klant n
n

Y
n

• bedieningstijd klant n

De bedieningstijd y en tussenaankomsttijd x volgen een
negatief exponentiele verdeling met gemiddelde resp.
mu en mu •
DeYverhou~ing mu /mu wordt bezettingsgraad genoemd.

Y x

Een trekking uit een negatief exponentiele verdeling
wordt verkregen met behulp van de formule: x"= -mu .In(r).

xGetallen r worden gegenereerd met behulp van een
pseudo-random generator; de getallen r voldoen aan de volgende
voorwaarden.

O<r<1
- de verdeling van getallen r is rechthoekig op het

interval 10, II.
- de getallen r hebben een zeer kleine seriekorrelatie

coefficient. (in theorie nul). '

De wachttijd van een klant wordt nu bepaald met behulp van
de volgende formule:

z[n+I]:= z[nJ+YLnJ- x[nJ; if z[n+1] <0 then z[P+I]:= 0;

(bovenstaande zin is een stukje ALGOL-tekst; z, x en Y zijn
van het type ~).

2.2.2 Y£E~£h!£_~~£h!!ii~.

z. 1S de wachttijd van klant i.
1

De parameter van het systeem die we willen schatten, is de
verwachte wachttijd. Als schatter voor de verwachte wacht
tijd gebruiken we het gemiddelde van .een reeks klanten (zie
ook inleiding).

1 m
z = - E z.

mi=1 1

Elke realisatie van z wordt bepaald met dezelfde runlengte m,
dezelfde gemiddelde bedieningstijd mu , dezelfde gemiddelde
tijd tussen twee aankomsten mu en de~elfde procedure ter ver
krijging van een begintoestandxz •

. . 0
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2.2.3 Hoe P(zl,z2) kleiner dan nul?

V~r;~hIII~n-In-r~aII;atI~;-~anZ worden veroorzaakt door:
andere y-waarden

- andere x-waarden
- andere zO-waarden.

Indie~ Zo een stochastisc~e ~ariabele is, kan Zo in prinqipe
gebru1kt worden om een P(zl,z2)<0 te realiseren. Meestal
is Zo als zodanig echter n et geschikt, omdat

of de verdeling van Zo niet be!end is
of Zo weinig invloed fieeft op z.

Blijft over de x- en y-waarden.
Nu is x, c -mu .In(r ,), dit betekent grote waarden van r
veroorz~ken kl~ine w~~rden van x en dit geeft aanleiding'
tot grote wachttijden z.
Grote waarden van r veroorzaken kleine waarden van y en
dit leidt tot kleine wachttijden.

grote r -+ kleine x -+ grote z
kleine r -+ grote x -+ kleine z
grote r -+ kleine y -+ kleine z
kleine r -+ grote y -+ grote z

Deze effekten £aan we nu gebruiken om paren realisaties
(zlj,Z2j) van z te verkrijgen, zodanig, dat zal gelden

P(zl ' z2) <0

2.2.4 Q~_:!_~_1:!:_~~!~2~~~

Stel er is een zi' bepaald met behulp van de reeks ge
tallen: rl,r2,r3,~••• r2m,_gegenereerd door de pseudo
randomgenerator. BepaaI z2' nu met behulp van de ge
talle~ l-rrl-r2'I-r3' •••• I~t2m.

Ook deze reeks zal voldoen aan de eisen gesteld in 2.2.1.
Leidt bijv. een te grote r

l
tot een te kleine x (en dus tot

een te grote z), dan zal l-r
l

leiden tot een te grote x
(en dus tot een te kleine z).
Idem voor y.
Op deze wijze verkrijgen we een antithetisch effekt:
P(zl ' z2) <0.

2.2.S Q~_:~_~_~:_~~!~2~~~

Veronderstel er is een Zlj bepaald met behulp van de reeks
getallen:
rl'r2'r3'r4 ••••• r2m_I'r2m' gegenereerd met de pseudo-random

generator. Stel verder dat x-waarden bepaald worden met
rl'r3'rS,· ••• r2m_l en y-waarden met r2'r4'r6' •••• r2m.
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Bepaal Z2j met dezelfde getallen:

rl'r2'r3'r4'····r2m~I'r2m'
maar nu worden x-waarden bepaald met r2'r4'r6' •••• rZm en

y-waarden met rl'r3'.rS' •••• rZm_l.
I

Als r l in de eerste run een te grote xgenereert (wat zal
leiden tot een te kle~ne.z~, dan genereert r l in de tw~e~e
run een te grote y (d1t le1dt tot een te grote z). ~

Op deze wijze verkrijgen we weer een antithetisch effekt:~

p ('Z'I '~Z)<O. '

za .. lz + !zZI
m

zl L zlim i-I

zli en zZi wachttijden van klanten

, m-I8 + p' + Z L {(I-p/m)(p +p I)}]
o pcl P P

In bijlage A-2 wordt afgeleid, dat onder bepaalde voorwaarden
geldt:

var(za) = var(z)
2m .

hierin is:

P I cP(zl . , zZ. ).P 1,1 ,1+p

iI, Z, •••••• m-I
p .. I, 2, ••••••m-I 1 + P2 m

m-}
I= 2mvar(z) (1+2 L p (I-p/m»

pool p
En de variantiereduktie is:

d var(za') - var(za) x 100%
var.re • = var(za')
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m-I
= -P , - 2 E (I-p/m)p'

o p=1 p
m-I

I + 2 E (I-p/m)p
p=1 p

Indien nu geldt P , =p .p , , dan wordt de variantie
p p 0

reduktie: -PO' x 100% (Dat inderdaadpp ' =PO'.Pp' wordt min

of meer plausibel gemaakt in bijlage A-3).

praktische meting variantiereduktie
2.3.2 var(za) = ivar(zl) + ivar(z2) + ! cov(ZI' ~2)

en een schatting van de variantiereduktie is dan:
s(zl,z2)

var.red. :: ! x 100%
2(-) 2 - )s zl +s (z2

k
E

j=1

k
ZI • • E

J j=l
k

k -

_ 2 k 2
z - (E zl) /k

1 • IJ=
k - I

k
2 - E

s (zl) II: j=1
=-----'-;'---';-----

k
E

= , IJ=

in tQtaal moeten er dus 2 x k runs gesimuleerd worden om
een variantiereduktie te meten.

2.3.3 Invloed beginsituatie (zO) en runlengte(m) op de variantie-
r~d~ktI~:------------------------------------------------
--------
Meting van de variantiereduktie komt eigenlijk neer op een
schatting van PO' ; hiervoor worden feitelijk k x m waar
nemingen voor gebruikt. Doordat m eindig groot is, is het
mogelijk dat Zo invloe~19p de schatting van PO'. I heeft

De bezettingsgraad en de runlen~te bepalen in hoeverre de
begintoestand invloed heeft op zl' en 22 ,; is deze invloed
kl~in, dan zal ook de invloed vanJde zO-Jaarden op de
schatting van PO' klein zijn.
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Indien de invloed van z op Zgroot l.S, dan kunnen we
de volgende gevallen on~erscheiden.
n.b. de begintoestand w6rdt aangeduid met ~o(i,j) , i=I,2
indices voor de antithetische runs, j = I, 2, ••••• geeft
het runnummer aan.

2.3.3.1 z (l,j)=zO(2,j)= ~onstant voo: elke ru~ j. De beginto~
s~and Zo l.S dus nl.e7 st~chastl.s~h. De l.n 2.3:1 afg7~el.pe
formule voor de varl.antl.ereduktl.e geldt nu nl.et. Bl.J, d~

afleiding daarvan is namelijk verondersteld dat var(z )~

var(z2)= •••• =var(z ) (de indices geven klanten binnenleen
run aan). Bijv. va~(zl)f var(zm). '
zl=zO+YO-xO' als zl<O neem dan zl=O.

z =z I+Y I-x I' als z <0 neem dan z =0.m m- m- m- m m
Zo is konstant voor i=l, 2 en j=l, 2, 3, ••••

Z -I heeft in het algemeen verschillende waarden voor
iWI, 2 en j = I, 2, 3, ••••
var(zO)=O, var(zm_l)f 0

In var(zl) zit een bijdrage van var(zO)

In var(zm) zit een bijdrage van var(zm_I)~var(zm)fvar(zl)

2.3.3.2 zO(I,j) = zO(2,j) voor elke j, in het algemeen is zO(I,j)fzO(I,j~

p(zO(I),zO(2))=+1 en dit betekent dat p(zl,i2) wei eens

positief zou kunnen worden

2.3.3.3 zO(I,j) en zO(2,j) zijn realisaties van een stochastische

variabele.
In het algemeen zO(I,j)fzO(2,j)fzO(2,j+l)

Ind'ien we mogen aannemen dat de begin toestand Zo dezelfde
kansverdeling heeft als een willekeurige wachttiJd z.,l.
i=1 ,2,3, •••• m dan mogen we stellen: var(zl)=var(z2) =•••• var(zm)'

en da~ geldt de in 2.3.1 afgeleide fonnule voor de, variantie
reduktie.

2.3.4 !~Yl~~~_~~!2~~!!~1~!i~y~_~!!~~!~

Neem aan dat geldt:
PO'=p(z (J),z (2))=p(z I(J),z 1(2))n n n+ n+

z . J=z +y -x , als z 1<0 neem dan z 1=0n+ n n n n+ n+
zl =z '+y '-x' als z' <0 neem dan z' =0n+Inn n' n+ I n+ I

zn+1 wachttijd in een "gewone run".

z~+1 wachttijd l.n een "antithetische run".
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Door de invloed van het autocorrelatieve effekt en het niet
bestaan van negatieve wachttijden is Po niet zonder meer in
formulevorm op te schrijven. .
De invloed van het autokorrelatieve effekt is afhankelijk
van de bezettingsgraad; in hoeverre nu door de invloed van
het autokorrelatieve effekt voor verschillende bezettin~s
graden pta verandert, is dan ook moeilijk na te gaan. 1

2.3.5 !~~l~~~_~~~_~~_~~~~!!!~.

Bij lager wordende bezettingsgraad komt het steeds vaker voor
dat een z-waarde nul gesteld moet worden.
De negatieve korrelatie effekten veroorzaakt door de x
en y-waarden,worden dan slechts in verzwakte mate doorge
geven aan de z-waarden.
En dit zal kunnen leiden tot een lagereJptolen dus tot
lagere variantiereduktie.

Om een variantiereduktie te bepalen zijn k paren antithetische
runs van lengte m gesimuleerd.
Er zijn steeds een aantal variantieredukties bepaald en daaruit
is de verwachte waarde en de spreiding geschat. Er is gesimuleerd
met zowel de "x+-+y methode" als de "r+-+l-r methode". Er zijn
verschillende kombinaties van waarden van de parameters ge
bruikt, de parameters kunnen de volgende waarden aannemen:

- runlengte; m - 50, ;.J. 200
- bezettingsgraad: bzgr - 0.20, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70,

0.80, 0.90, 0.95, 0.98, 1.00.
- begintoestand zO(i,j)

i-I, 2 geeft de antithetische runs aan
j=l, 2, •••• k k is aantal runs waaruit een variant ie

reduktie bepaald is
I. zO(i,j)= -00 voor elke i,j

(leeg systeem) (in het simulatieprogramma is zo 
=-100 x mu gesteld)

y

(verwachte wachttijd van een klant in de stationaire situatie,
zie wachttijdtheorie).

3. zO(I,j)= zO(2,j)=zm(l,j-l) voor j - 2, 3, •••• k

zO(I,I)- zO(2,1)--00

4. zO(I,j)= zm(l,j-l) } J.- 2, 3, •••• k
zO(2,j)- zm(2,j-l)

zO(I,I) =zO(2,1) - -00

(eindtoestand vorige run 1S begintoestand volgende run).



Tabe12.4.1.

Gemiddelde variantie-redukties in %en spreidingen in de'

redukties.

r~1-r xi~ Yi

bzgr i=a srd i=a srd

0.20 5 36 0 36

0.40 15 30 11 32

0.50 17 29

0.60 20 25 22 28

0.70 24 21

0.80 30 20 40 19

0.90 36 21 49 17

0.95 39 21

0.98 41 21

1.0 42 21

m::50

zO::konstant (Zo::-100.muy )

1 reduktie geschat uit 2 x 10 runs.

i=u en srd uit 40 waarnemingen.

Voor elke bezettingsgraad zijn binnen dezelfde methode dezelfde

pseudo-random getallen gebruikt.

Voor de verschillende methoden verschillende pseudo-random

getallen gebruikt.
I
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tabel 2.4.1

hogere bezettingsgraad geeft Hogere redukties, mQgelijke verklaring
zie 2.3.5

"~y methode" geeft betere resultaten dan de r+-+-I-r methode,
vooral bij hogere bezettingsgraad.
Mogelijke verklaring:

z I=z +y -x , als z 1<0 neem dan z 1=0n+ n n n n+ n+
z' =z' +y' - x' als z' <0 neem dan z' =0n+1 n n n' n+1 n+1

z 1 wachttijd van klant n+1 in de "gewone run".n+
z'n+1 wachttijd van klant n+1 in de "antithetische run".

Een P(zn+I' z'n+I)<O wordt verkregen via de x- en y-waarden.

"r~l-r methode" r ~x I-r -+x'
x x

r -+y I-r -+y'
y y

De bijdrage van x en y in de korrelatiecoifficient p(z,~') is dan:

cov(x,x') + cov(y,y') (I)

(p(z,z') wordt bepaald door het autokorrelatieve effekt, de x-eny
waarden en de invloed van het .niet bestaan van negatieve wachttijden).

"x.y methode" r -+ x
x

r -+ y
y

r -+ y'
x

r -+ x'
y

De bijdrage van x en y inp(z,z') wordt nu gevormd door:
cov(x,y') + cov(x',y)
Indien de bezettingsgraad = 1 (mu =mu ), dan geldt exakt x ~ y'
en x' = y en dan is cov(x,y')+co~(x'~y)=cov(x,x)+cov(y,y)=var(x)+var(y)

(2)
Vergelijken we (I) en (2) dan zien we dat geldt:

var(x»lcov(x.x')I en var(y»lcov(y,y')j

E(x.x') = In(r).ln(l-r)drlim
a~O

b-+I

cov(x,x')
var(x)

b
! a

neem rou =1, dan is:
x

E(x) = E(x') = 1
. 2

var(x)=var(x')=mu = 1
x

x' = -In(J-r)

E(x.x')-I= 1

x = -In(r)

Bewijs:

p(x,x')=

..1
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O<r<1 ~ In(r)<O }In(r).ln(l-r)> 0 voor O<r<1
In( l-r)<O

en dit betekent dat E(x.x'»O
p(x,x'»-I ~ Icov(x,x')I< var(x).

En hiermee is het aannemelijk gemaakt dat voor bzgr=1
de "x+-+y methode" betere resultaten zal geven dan de
"r+-+I-r" methode.
Voor bzgr# 1 is dit moeilijker aan te tonen, omdat x en y dan
niet meer volledig symmetrisch zijn. De meetresultaten vertonen
een tendens van kleinere reduktieverschillen voor lager wordende
bezettingsgraad. Ret is ook niet onmogelijk dat vanaf een be
paalde bezettingsgraad de "r+-+I-r methode" beter is, de meei:
resultaten geven daar echter niet voldoende uitsluitsel over en
het zal moeilijk zijn dit theoretisch aan te tonen, vanwege het
niet goed analyseerbaar zijn van p(z,z'). (In het geval mu =mu
is dit niet zo erg, omdat x en y dan volstrekt symmetrischx y
zijn en dus dezelfde invloed op p(z,z') moeten hebben).

Als elke run gestart wordt met een leeg systeem, dan zijn de
variantieredukties voor m=50 en m=200 praktisch konstant (tabel
2.4.2). De in 2.3.1 afgeleide formule voor de variantiereduktie
(PO') is onafhankelijk van de runlengte m. Eerder is vermeld
(2.3.3.1) dat in dit geval de formule niet geldt, dit betekent
kennelijk niet dat de variantieredukties dan wei afhankelijk zijn
van de runlengte m.

zO(I,j)=zO(2,j)=z (I,j-I) (tabe12.4.2)
bzgr=90%, m=50 ~ Wegatieve reduktie, zie 2.3.3.2
bzgr=90%, m=20~ de reduktie is weer positief, de invloed van zo
op z is voor m=200 geringer dan voor m=50
bzgr=50%, de begintoestand heeft nauwelijks invloed (voor de duur
van de invlped van Zo op Z zie ook 3.3.4 en verder).
Konstante begintoestand Zo (tabel 2.4.1 en 2.4.2).
Des te groter Zo gekozen wordt, des te klfiiner is de kans op een
wachttijd z=O gedurende een run. Als zO=1 b

zgr
.mu (I) dan is

. - zgr y
de kans op een z=O dus kleiner dan wanneer z =-00 (2) gekozen wordt.

~ 0 '
Kleinere bezettingsgraad ~ rneer wachttijden z=O (3).
Als bzgr=90%, m=50 geeft (I) hogere redukties dan (2)
Als bzgr=50%, m=50 geeft(l) geen signifikante verschillen met (2)

te zien (er is nog wei een tendens).
Vermoedelijke oorzaak: invloed (3)
Als bzgr=90%, m=200 is er van een verschil tussen (I) en (2) geen
sprake meer.
Vermoedelijke oorzaak: het aantal wachttijden z=o is ongeveer 4 x zo
groot dan bij m=50, het meer of minder aantal wachttijden z=O
t.g.v. de begintoestand is dan relatief minder belangrijk.



Tabel 2.4.2.

Gemiddelde variantie-redukties in % en spreidingen in de.

redukties.

m=50 m=200

bzgr rd srd reI srd

0.20 5 28 9 33 zO(i,j)=-100.mu

0.40 6 24 - Y12 27 reI uit 25 waarne~ingen

0.60 17 20 19 26 I' .... "-

0.80 30 19 30 20

0.90 35 18 35 16

0.50 31 25 23 29 zO(i,j)=. bzgr .muy
0.90 60 18 34 18 1-bzgr

reI uit io waarnemingen.

0.50 21 23 zO(i,j)=zm(i,j-1)

0.90 24 37 rd uit 20

0.50 17 24 10 39 zo(1,j)=zO(2,j)=zm(1,j-1)

0.90 -29 36 10 27 rCI uit 20

"r ~ 1-r"methode.

Het eerste gedeelte van de tabel is exakt hetzelfde systeem

ala in tabel 2 0 4 0 1. , alleen met andere pseudo-random getallen.
E&n reduktie geschat uit 2 x 10 runso
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Bij bzgr = 90%, m = 50 zijn de variantieredukties bijzO(I,j)

z (I,j-I) en zO(2,j)=z (2,j-I), (4) gemiddeld lager dan bij
m m ,

zO(I,j)=zO(2,j)=-oo (5) (niet signifikant).
Een oorzaak kan zijn: bij bzgr=90% en m=50 heeft zo een grote
invloed op z en var(z).
Bij (4) is var(z) groter dan bij (5); het antithetisch effekt v~r-
oorzaakt door de covariantietermen! '
cov(x,x') en cov(y,y') (x en y "gewone" run en x' en y'
"antithetische" run) blijft echter hetzelfde.

__ , cov(z,z') cov(z,z')
p(z,z )=/var(z).var(z')= var(z)

De bijdrage in cov(z,z') van de x en y termen blijft dus konstant
terwijl var(z) voor (4) groter 1S dan voor (5) en dit kan voor
(4) lagere variantieredukties betekenen.
Als bzgr = 50% en m=50 is de invloed van z op Z en var(z) veel
geringer en zal dus het verschil in var (z9 voor (4) en (5) niet
zo groot zijn, hetgeen betekent dat een eventueel variant ie
reduktieverschil ook niet zo groot zal zijn.

Het toetsen of verschillen in variantieredukties t.g.v. andere
parameter-waarden signifikant is, is niet altijd eenvoudig.
De veronderstelling dat de variantieredukties normaal verdeeld
zijn, hoeft in het algemeen niet

2
verworpen te worden (in een

aantal gevallen getoets met de ')( -toets).
Vergelijken van gemiddelden kan dan in principe geschieden met
de t-toets (student), dan moet echter nog aan de volgende eisen
voldaan zijn

spreiding in variantiereduktie is dezelfde voor aile para
meterwaarden.
(vermoedelijk geldt dit bijv. niet voor bzgr=90% en bzgr=20%
de schattingen van de spreiding zijn 1n het laatste geval
duidelijk hoger, zie tabel 2.4.1)

- trekkingen uit de verdelingen moeten onafhankelijk zijn.
\an deze eis wordt ook vaak niet voldaan.

In tabel 2.4.1 wordt bij dezelfde methode en verschillende
bezettingsgraden dezelfde pseudo-random getallen gebruikt
(vandaar de kontinu stijgende gemiddelde reduktie bij stijgende
bezettingsgraad).
De resultaten verkregen met de "x+-+y" methode en "r+-+I-r"
methode zijn wei onafhankelijk en kunnen wei met de t-toets
vergeleken worden.
Toch is het zonder meer voordelig om, indien mogelijk, dezelfde
pseudo-randomgetallen te gebruiken bij het meten van variantie-

redukties voor verschillende parameter-waarden. Men mag dan
tenminste veronderstellen dat verschillen in variantiereduktiies
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voor andere parameter-waarden (bijv. bzgr) voornamelijk
veroorzaakt zullen zijn door de verschillende parameter
waarden.
Bovendien heeft het een belangrijke besparing in komputer
tijd tot gevolg; oijv. x = -mu .In(r), door nu in het geheugen
van de komputer waarden van ln~r) te zetten, kunnen ze ~oor
andere waarden van mu weer gebruikt worden. Men hoeft In(r)
dan m~ar een maal uitXte rek:~en; het bepalen_gan In(r~ kost
r:~at1ef zeer veel kompu~ert1J~ ~orde 1000.10 sec, teggn
b1JV. een normale vermen1gvuld1g1ng: a x b, orde 50.10 ~sec)

en de besparing is dus evident. :1
'.

In hoeverre men aah verschillen in gemeten variantieredukties I

waarde wil hechten, kan dus bepaald worden door:
- te toetsen met de t-toets
- te bedenken dat in een aantal gevallen dezelfde pseudo-

randomgetallen zijn gebruikt
- eventuele theoretische indikaties die men heeft voor het

al of niet bestaan van verschillen.

NB Theoretische verklaringen, die zijn gegeven voor verschillen
in variantieredukties, zijn in een aantal gevallen pas opge
steld aan de hand van simulatieresultaten (in de tabel vermelde
of uit eerdere proefsimulaties).
Ret is dus niet zo dat eerst het systeem theoretisch helemaal
doordacht is en dat er daarna pas gesimuleerd is. In de praktijk
is het een wisselwerking geweest: theoretische veronderstellingen
hebben geleid tot simulaties, 'de interpretatie en evaluatie van
de simulatieresultaten hebben geleid tot nieuwe of aan gepaste
theoretische veronderstellingen, enz.

2.5_~~~_f~£~~!i~1_~~E~!i~~~~~.
Bij dit wachttijdsysteem worden twee variabelen antithetisch
geloot. ,
Indien er twee of meer variabelen antithetisch geloot worden,
raadt Tocher aan niet alle variabelen tegelijk antithetisch
te loten, letterlijk schrijft Tocher:"It is best not to change
more than one variable at a time since a second change may
weaken the correlati~n caused by the first one". Tocher stelt
dan een zogenaamd "2 factorial experiment" voor, waarin k het
aantal variabelen is dat antithetisch geloot kan worden.

De methode waarbij een pseudo-random getal in de eerste run de
ene variabele genereert en in de tweede run de andere, is hier
dus niet bruikbaar.

r-I-r methode
oorspronkelijk:

x

y

Ie run 2e run

o
o
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runs.

Een "I" betekent gebruik r om een x of y te bepalen.
Een "0" betekent gebruik I-r om een x of y te bepale~.

Nu ZZ=4

z 3 4

x

y

o I

o
o
o

NB de x-waarden in de eerste en de derde run worden dus met
dezelfde pseudorandomgetallen bepaald, idem voor twee
en vier.

(zie Z.I.3)var.red. zz

A. variantiereduktie in het geval van twee runs. Run I en 4
vormen samen twee runs waarin beide variabelen antithetisch
geloot worden. De variantiereduktie LS dan:

_cov(zl,z4)

var(zl)

B. vier runs.
Indien we het lotingschema bekijken, kunnen we stellen:

cov(zl,z4) .. cov(zZ,z3)

cov(zl'zZ) = cov(z3,z4)

cov(zl,z3) = cov(zZ,z4)

COV(ZI,Z4) + cov(zl'zZ) + cov(zl,z3)
var.red.=

var (~)

COV(ZI,z4)
De bijdrage van de term (_) geeft al dezelfde

var zl

variantiereduktie als in geval A.
Wat is de bijdrage van de overige termen?
Neem cov(zl,zZ))zl en Zz gemiddelde wachttijden. Een wachttijd

zn+1 wordt bepaald door:

z I=z +y -x , als z 1<0, neem dan z +1=0.n+ n n n n+ n
cov(zl'zZ) wordt gevormd door covariantietermen van de x- en

y-waarden: cov(x,x') en cov(y,y') (x- en y-waarden in run die
leidt tot i, x' en y'-waarded in run die leidt tot zZ),
door de invloed van het autokorrelatief effekt en door de Ln
vloed van het niet bestaan van negatieve wachttijden.
De cov(x,x') en cov(y,y') termen moeten ervoor zorgen dat
cov(zJ'zz)<o wordt.
BekijRen we nu het lotingschema van runs I en 2:
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als een pseudorandomgetal r
1

een x bepaalt, dan bepaalt
(1-r 1) de x'-waarde.
Ais r

2
+ y, dan ook r

2
+ y~ en dus y = y'

cov(y,y') = cov(y,y) = var(y) = positief.
2

cov(x,x') = +mu cov(ln r, In(l-r)) < 0x .
echter Icov(x,x') I < var(x)
(zie bewijs onder 2.4)
als mu =mu , dan isvar(x) = var(y)

x y
en dan is cov(x,x') + var(y) positief.
Dit betekent dat P(zl,z2) dan positief zal worden i.p.v. negatief.

Veronderstel dat bij mu >mu geldt Icov(x,x')! >var(y)(mogelijk
x y

door de grotere mu ), P(zl,z2) kan dan weer negatief worden, dit
zal dan echter mee~ dan gekompenseerd worden door P(zl,z3).

De bijdrage in P(zl,z3) van de x- en y-waarden wordt namelijk
bepaald door:

var (x) + cov(y,y") (y" in run die leidt tot z3)

Ivar(x) + cov(y,y") I > Icov(x,x') + var(y) I

De bijdrage cov(Zl'Z2) + cov(Zl'Z ) zal in het algemeen dus
positief zijn en de variantieredu~tie in geval B is lager
·dan in geval A.
Praktisch is dit ook gemeten.
Ret effekt van korrelat~es die elkaar compenseren, treedt dus
juist op als men een "2. factorial experiment" toepast.

~~6 Konklusies betreffende bruikbaarheid antithetische methode bij
het hier gesimuleerde wachttijdsysteem.

- x++y methode geeft betere resultaten dan de r++l-r methode;
beter naarmate de bezettingsgraad hoger wordt.

- het is alreen zinvol bij hogere bezettingsgraden deze methode
te gebruiken; bij lagere bezettingsgraad is de variantiereduktie
klein en de spreiding daarin groot.
oppassen voo~ positieve korrelatiecoefficienten. Dit houdt o.a.
in dat men niet moet proberen voor variabelen die stochastisch
zijn, in de antithetische run dezelfde realisatie te gebruiken
als in de gewone run.

vb. - bRginsituatie
- 2 factorial experiment.

2·7 Algemene bruikbaarheid van de antithetische methode bij wachttijd
systeemsimulatie.

Veronderstel we moeten een bepaalde parameter mu van een systeem
schatten. Een schatter daarvoor is de stochastische variabele z.
E(z) = mu.
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Realisaties van z kunnen bepaald worden door de volgende faktoren:

I. stochastische variabelen.
vb. beginsituatie, bedieningstijd, tussen aankomsttijd.

2. systeemparameters.
vb. beginsituatie, gemiddelde bedieningstijd, aantal lokett~n.

3. allerlei faktoren die meestal met een konditie tot uitdrukking
gebracht kunnen worden.
vb. als de rijlengte n is, dan is er een kans p dat er "iets"

ngebeurt ••
"iets" kan bijv. zijn: klant sluit niet aan, maar gaat weg of
extra bedieningsloket openen.

Alleen de stochastische variabelen (I) lenen zich voor de antithetische
lotingsprocedure; eventuele negatieve correlatiecoefficienten kunnen
teniet gedaan worden door de werking van de faktoren (3) of door
verandering van de systeemparameters (2) gedurende de simulatie
periode. De systeemparameters ,(2) bepalen ook vaak .de intensiteit
van de storende werking van (3). Realisaties van de stochastische
variabelen zullen vaak bepaald worden met pseudo-random getallen
r., homogeen verdeeld op het interval 10,1 I. Opdat bijv.

1de ~I-r methode toegepast kan worden, moeten grotere waarden
van een stochastische variabele x, gegenereerd worden door grotere
(of kleinere) getallen r en grotere waarden van x moe ten leiden
tot grotere (of kleinere) waarden van de schatter z.

vb. I grotere waarden van x leiden tot grotere waarden van z.
x kan de waarden I, 2, 3 aannemen.
p(I)=! , p(2)=1, p(3)=!.
niet het volgende lotingschema toepassen:
if (r>O)A (r<0.25) thenx:=1
if (r>0.25)A (r<0.50) then x:-3
if (r>0.50)A (r<I.OO) then x:-2
maar bijv. --
if (r>0)A(r<0.25) then x:=1
if (r>0.25)A(r<0.75) then x:=2
if (r>0.75)A(r<I.00) then x:-3
krrelati~coefficientenin dit voorbeeld zullen niet zo erg
negatief worden bij toepassing r~l-rmethode; getallen in
het gebied 0.25<r<0.75 zullen weinig of geen antithetisch
effekt hebben.

vb. 2 rijlengte: n; aantal loketten: c
if n<4 then c:=I;
if n>6 then c:"2;
if (n~4) (n.::.6) then C:=C;

Rijlengtes kunnen o.a. bepaald worden door een stochastische
variabele y (bedieningstijd). Wat is nu de invloed van y-waarden
op de wachttijd van een klant?
Bij grotere waarden van y neemt de wachttijd toe en kan n>6
worden, waardoor de wachttijd weer af zal nemen door inschakeling
van het' tweede loket.
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Bij de beoordeling of de antithetische methode bij een simulatie
van een bepaald wachttijdsysteem toe te passen is en tot positieve
resultaten zal leiden, zou men de volgende procedure kunnen toe
passen.

1. zijn er stochastische variabelen die antithetisch gelopt
kunnen worden?

2. zal het antithetisch loten tot negatieve correlatie
coefficienten leiden en hoe sterk negatief?

3. wat is de invloed van allerlei (storende) kondities op
het antithetisch effekt.

4. zijn er systeemparameters die tijdens de simulatie ver
anderen en wat is de invloed daarvan op het antithetisch
effekt.

3. Kontrole-variabele Methode.

3.1.1 ~!i~~iE~~

Van een systeem willen we een bepaalde parameter muz kennen.
Een schatter daarvoor is een stochastische variabele z,
E(z)=mu •
Verondefstel een realisatie van z wordt o.a. bepaald door een
realisatie van een stochastische variabele x (dus p(z,x)rO).
Van de stochastische variabele x is de verwachte waarde
numeriek bekend: E(x)=mu •x

zc in; een realisatie

door x.
1

is een bekende konstante

een stochastische variabele
wordt bepaald door:

zc.=z. - a(x.-mu )
1 1 1 X

z. is o.a. bepaald
1

mux
a is een konstante

Voer nu
daarvan

De stochastische variabele zc is een zuivere schatter van mu
z

E(zc) = E(z) -a E(x)

= E(z) = mu
z

+ a.mux

3.1.2 Y~!i~~!i~!~~~!!i~.

Het is zinvol om zc als schatter van mu te gebruiken, als
geldt: var(zc)<var(z). z

var(zc) var(z-a(x-mu ))
2 x

= var(z) + a var(x-mu ) - 2a cov(z,x-mu )
2 x x

var(z) + a var(x) - 2a.cov(z,x)
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a is een nog niet bepaalde konstante, we kunnen ons dus
afvragen voor welke waarde van a is var(zc) minimaal?
var(zc) differentieren naar a en nul stellen levert:

d vat' (zc) • 2a () 2 ( ) 0d a var x - cov z,x •

a ... cov(z,x)
var(x)

En var(zc) wordt:
cov(z x) 2

var(zc) • var(z) +( (i ) .var(x)var x

2
2(cov(z,x»

var(x)

2 . 2
• var(z) + p (z,x).var(z) - 2p (z,X).var(z)

... (l-p 2(z,x»var(z)

En de variantiereduktie wordt:
. . d . v~r(z) - var(zc) 2( )var1ant1e re ukt1e E --~~--~~~~~ ... P z,x

.var (z)

De grootte van de korrelatiecoefficierit tussen z en x bepaalt
de variantiereduktie.

3.2.1 ~~£h!!ii~~~~!~~!.

Dit principe willen we nu proberen toe te passen op het
wachttijdsysteem.

~
xa . nf.1 z - wachttijd klant n

n
~{ bedieningstijd klant n• I Y •

y" n

~n
~11. "1-1 x • tijd tussen aankomst klant n

n en n+1

z +I=z +y -x , als z +1<0 dan z lEOn n n n n n+

·x en y zijn trekkingen uit een negatief exponentiele
v~rdeliRg, E(x)=mu = bekend.

x
E(y)=mu = bekend.

y

3.2.2 ~~_2£h~!E~~~~~~E~~~E~E~~~E~E'

We willen van dit systeem kennen de verwachte wachttijd van
een klant in een bepaalde periode.
Als schatter wordt gebruikt de gemiddelde wachttijd van een
reeks klanten (z).

Een realisatie van z wordt bepaald door:
1 m

z. • -.E z ..
1 m· J=I 1J
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Rierin zijn z .. wachttijden die bepaald zijn vol gens de in
3.2.1 genoemd~Jprocedure,waarbij verder geldt:
- mu en mu zijn bekend en konstant voor .

x y . .
J • 0, I, 2, ••••• , m-I
i = I, 2, 3, ••••• , k

m is.het.aantal ~lanten,periode k geeft het aantal
real1sat1es van z aan.

- de beginsituatie ziD wordt voor alle i=I,2,3, •••• k volgens
dezelfde procedure oepaald.

3.2.1~~1~~_~~~!!~1~:y~!i~~~1~~_~ii~_~~&~lij~1
Als Zo een stochastische variabele is met bekende verwac~ting

E(zO)' dan kan Zo als k.v. gebruikt worden.

Ret heeft zin Zo als k.v., te gebruiken als p2(zO'Z) groot is.

Des te groter de runlengte m, des ti minder invloed heeft
~O op_z en dus des te kleiner zal p (zO,Z) zijn.
x en y zijn stochastische variabelen met een"bekende ver
wachting, zij kunnen dus als k.v. gebruikt worden.

3.2.4.1 ~~Y~_~n_E_~~_I'

De nieuwe schatter voor mu wordt dan: (zie ook 3.1.1)
z

zc=z-a (x-mu )-a (y-mu )
x x y y

cov(z,x)
ax var(x) a

y
a cov(z,Y)

var(y)

De covariantietermen kennen we niet en moeten dus
geschat worden.
De variantietermen kunnen eventueel berekend worden;
het is mogelijk zinvoller ze ook te schatten. Af
wijkingen in de schatting van de covariantie worden
mogelijk gecompenseerd door afwijkingen in dezelfde
'richting in de schatting van de variantie. De in dit
. verslag vermelde resultaten zijn verkregen met ook
de variantietermen geschat.

3.2.4.2 y/i als kontrole-variabele gebruiken
p(z,y»O grote waarden van y leiden tot grote waarden

van z
p(z,x)<O grote waarden van x leiden tot kleine waarden

van z
p(z,l/x»O

p(z,y/i»O



- 23 -

Wat is E(y/~)? mu
Vaak wordt gesteld E(Y/X)=:~~~ a ~ a bezettingsgraad

.x

Dit nu is in principe fout:
E(I/x); I/E(x)

mu
...J... is wel een benadering voor E(y/x)mu

x
De grootte van de fout bepaalt de bruikbaarheid van
de benadering.
Indien men niets over de fout weet, kan men beter
y en i als afzonderlijke k.v. nemen (geval I). ;
In sommige gevallen is E(I/i) te berekenen, men kan
dan E(y/i) korrekt bepalen. O.a. is dit het geval in
dit wachttijdsysteem.

E(y/x)- E(y).E(I/x) x en y zijn,onafhankelijk

E(y/i)=mu '" ~I muv (zie bijlage ,A-4)
xy m- --"-mu

x
De n1euwe schatter voor mu wordt:

z
zc • z - a (y/x - mu )xy xy

. _ cov(z,y/i)
axy- var <Y/x)

a moet weer geschat worden.xy
Opmerking: in principe zal het niet veel uitmaken of

nu x en y of y/x als k.v. gebruikt worden.
Praktisch betekent het echter dat in het eerste geval
twee a-coefficienten geschat moe ten worden, tegen een
in het tweede geval.

3 2 4' 3 k - - _2 _2. . . _~~~_~~X~~__~~_X_~_
Moy heeft in zijn onderzoek van "regression sampling"
methodes (min of meer analoog aan de k.v.-methode)
'kwadratische termen gebruikt.
In analogie daarmee is dit hier ook geprobeerd.
Opgemerkt kan in ieder geval worden, dat in de
variant~e van di nieuwe schatter zc, covariantietermen
van i,x en y,y zullen verschijnen.
In hoeverre theoretisch de variantieredukties groter
of kleiner zullen zijn dan bijv. in geval 3.2.4.1
is niet duidelijk.
Praktisch zijnechter variantieverhogingen gemeten en
is van reduktie dus geen sprakeJvoor meetresultaten
zie bijlage C-2.
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3.2.4.4 i.p.v. ~ en X als kontrole-variabelen te gebruiken,
kan men ook de pseudo-randomgetallen, gebruikt bij
het bepalen van de x- en y-waarden, ~ls k.v. nemen~

m-I II .
Bijv. r = -- ~ (r. + (I-r .))

2m . 0 XJ YJJ=

E(r) = !
zc .. z -a (r-i)

r
grote waarden van r . leiden tot kleine waarden van
x. en deze weer totX~rote z. I.

J J+
grote r .+kleine y.+ kleine z. I

YJ J J+
r yj en r xj hebben een tegengesteld effekt op Zj+I'

van daar dat i.p.v. r ., I-r . is genomen bij de
YJ YJ

bepaling van r.
r heeft geen direkte invloed op z, mogelijk is dan
ook dat p(z,r)< p(z,~/x) en de variantieredukties
zullen dan mogelijk ook lager zijn.
De meetresultaten wijzen daarop, zie bijlage (-3

§£h~!!igg_~:£2~ffi£i~g!~g·

B. . cov(z,x)
1JV.: a .. (_)x var x

cov(~,~) en var(x) moeten geschat worden.
cov(z,x) kan zeker niet gebruikt worden voor de schatting
van cov(z,x). Opeenvolgende waarden van z zijn afhankelijk
en dan is cov(z,x) ; cov(z,x)
Een schatter voor cov(~,x) i~

~ - - I'l: - l: - \/k

(
__) i=1 zixi -'i=lzi i=1 xiY

s Z,X .. k - I

2 ~x2_(l:x)2/k
voor var(~): s (x) = k _ I

k is het aantal waarnemingen van z en x.
Er moe ten dus een aantal (k) runs van lengte m gesimuleerd
worden, om een korrektiecoefficient a te kunnen schatten.
Noem de schatting van a : a.
Een schatting van de verwachte wachttijd wordt nu bijv.:

zc.=z.-a (x.-mu )
1 1 X 1 X

a is o.a. geschat uit x. en dit heeft konsekwenties voorx 1

de verwachte waarde van zc

E(zc.)- E(z.) - E(a .x.) + mu .E(a )
1 ~1 X 1 X X
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Nu is E(a .x.)' Ea .• Exx 1 Xl
en dus ook E(zc.)'E(z.)~u

1 1 z

zc is geen zuivere schatter meer.

Dit probleem is op te lossen door k waarden van a te
schatten:

a. i=),2, •••• k,3gesch,at uit x,z p=),2, •••• k. p~i
Xl p P

a . wordt dan niet geschat uit x. en z. en er geldtXl 1 1

E(a .• x.) = E(a .).E(X.)Xl 1 Xl 1

en daarmee is zc weer een zuivere schatter van mu •
z

De prijs die we moeten betalen, is dat we i.p.v. een

waarde van a, nu k waarden van a moeten bepalen en dat

kost k maal zoveel tijd.

Er is ook gesimuleerd met a toch geschat uit k waarden;

voor resultaten en kommentaar zie bijlage C-4.

3.3.2 ~E!~!i~£~~_Y!Ei!~!i~E~~~~!i~.

De nauwkeurigheid van de schatting van de korrektiecoefficienten
a beinvloedt var(zc). Ais k groot~wordt var(a) klein en de invloed
op var(zc) is dan verwaarloosbaar en er zal weer gelden:

var(zc)=()-p2)var(z) (zie ook bijlage A-5).
- - . . . 2 2 (- -) 2(- -)als X en y de k.v. zlJn, dan lS: p ap z,X + p z,y
-/- d . . 2 2 (- -/-)als y X e k.v. lS, dan 15: p =p z,y X

3.3.3 ~~!~~~~i~_~~EE~!!!i~£2~~~i£i~~!.

p2(z,x) stelt voor de fraktie van de var(z), die bepaald wordt
door de relatie van z en x.
Door nu de verschillende faktoren na te gaan die de relatie z,x
beinvloeden, kunnen we iets zeggen over de variantieredukties.
Stel er zijn n variabelen (v) die z bepalen, dan moet gelden

n
L

i=)
2(- .

p z,v.)=)
1

3.3.4 Variantie van z
z) ·z2

var(z)=var(-- + -- +m m

z
•••• -!!!.)

m
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.. ~ var(z) + 22 ~ cov-termen
m

m-I
= var(z) [1+2 ~

m p=1
(I-p/m)p]

p

(zie bijlage A-I)

p '" p(z,.z,+ )
p J J p

autokorrelatiecoefficient.
_pjpX

volgende gedaante: p -e
p

(zie bijlage A-6)

p heeft de
p

xp wordt korrelatietijd genoemd. in bijlage A-6 wordt nu aan-
getoond. dat geldt:

m-I
lim [1+2 ~ (I-p/m)p ]_ 2px
tn+oo Pp=1

of lim m.var(z)= 2px.var(z)
m+oo

of voor voldoend grote m zal gelden:

var(z)= 2px.var(z) var(z)
---"-"';" .. -----"~

m m/ 2px

xVoor dit wachttijdproces is het gelukt waarden van p te bepalen.
(In het algemeen zal dat echter niet zonder meting kunnen).
pX is hier uitsluitend een funktie van de bezettingsgraad:
bzgr=mu /muy x

Een aantal waarden x
(mu)' = I)van P

bzgr xp

0.20 2 voor uitgebreidere tabel en af-
0.50 6 leiding zie bijlage A-7
0.80 45
0.90 190

Indien m groot genoeg 1.S bereikt m.var(z) een limietwaarde;
wat 1.S groot genoeg?x = 0.37p :II P -+ P

2px
P

P = -+ pp= 0.13

p 3px -+ pp= 0.05

We zullen er verder van uitgaan dat voor m=p=IOpx de. limietwaarde
bereikt is.
We kunnen dan stellen Im-
var(z)= var(z) (1+2 ~ (I-p/m)p) voor m<IOpx

m p=1 . P



var ('Z) 2 x var ('Z)= p. m

var(x) = ! var(x)
m

xvoor m>IOp
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Ret autokorrelatieve effekt, tot uitdrukking gebracht door de

term 2m~1 (l-p/m)p, beinvloedt in het gebied m< IOpx
p=1 p

var(x)de verhouding en dus p(z,x).var(z)

3.3.5!BY12~~_Y2B_~~_~~gfB~f!~2!f~~

De volgende soorten begintoestanden Zo zijn denkbaar:

- ziO= een konstante 'voor elke run i

- ziO is een realisatie van een stochastische variabele Zo

twee mogelijkheden:
Zo heeft dezelfde kansverdeling als een willekeurige wacht
t 1j d z.
(stationaire situatie, Zo is dan niet als k.v. te gebruiken,
omdat E(zO) onbekend is).
Zo heeft een andere kansverdeling
(als E(zO) bekend is, is Zo als k.v. te gebruiken).

3.3.5.1 ~~f~f!~2!f~_~2B~!2~!.

De in 3.3.4 afgeleide formule voor var(z) is nu niet geldig,
bij de afleiding daarvan is namelijk verondersteld dat geldt:
var(zl)=var(z2)=····=var(Zm)

De wachttijd van klant I wordt in elke run i mede bepaald
door dezelfde zo' terwijl de wachttijd van z mede bepaald
wordt door een in het algemeen in elke run Tandere z I'

, m-
er zal dus gelden var(zm»var(zl) of var(zh»var(zl) als

h>l en h,12m. Is de invloed van Zo op z groot, dan zal var(z)
klein zijn vanwege de konstante z00 Toenemende m ~ afnemende
invloed van Zo op z ~ toenemende var(z) en dit laatste ten
gevolge van: .

- groter worden van de variantietermen van de individuele
wachttijden
(var(zh»var(zl) als h>l).
bijdrage van de covariantietermen.

-xVeronderstel dat voor m>IO.p de invloed van Zo op z praktisch
nihil is.

konklusie A-I
Indien ziO K konstant voor elke run i en indien m<IO.px blijft,
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dan zal toenemende m.~eiden2t~t_toenemendem.var(z), terwijl
m.var(x) konstant bl~Jft; p (z,x) zal afnemen.

3.3.5.2 ~~gi~~i!~~!i~_~~!i~~~l·

z.o is een realisatie van een stochastische v~riabele z00 Dm4at
e~n waarde z. een realisatie i. mede bepaalt, is er een h

korrelatieco~~ficient p(zO'z)~O~. Bij toenemende m zal de
. d . 2 ( -) d kl' dlnvloe van Zo op z afnemenen p zO.z us e~ner wor en.

De som van kwadraten van korrelatiecoefficienten van z met
varia~elen die z bepalen, moet 1 zijn.
Als p (zO,z) afneemt, moeten andere coefficienten toenemen:

2 - -p (z,x) wordt groter.
Toenemende m ~ toenemende variantiereduktie.
Als m toeneemt, neemt echter ook de invloed van de
autokorrelatiestruktuur toe.

(m.var(z) wordt groter, terwij~ m.var(x) konstant blijft)
en ten gevolge hiervan neemt p (z,x) af.

konklusie A-2
Indien ziO een realisatie van een stochastische variabele Zo

is en m neemt toe in hzt gebied m<10px, dan is niet zonder
meer aan te geven of p (z,x) groter of kleiner wordt; dit hangt
af van de invloed van Zo op z en de invloed van de autokorrelatie
struktuur.

konklusie A""'3
m<IOpx Als de beginsituatie Zo konstant is dan zal de variantie

reduktie hoger zijn, da2 wanneer Zo een stochastische
variabele is (vanwege p (zO,z)~ 0 ~n het laatste geval).

konklusie A-4.
m>IOpx Zo heeft geen invloed meer op z en praktisch zal p(zO.z)=O

z~Jn.

m.var(z)=2pxvar(z) is konstant
m2var(x)=var(x) is konstant
p (z,x) verandert niet meer onder invloed van m en Zo

3.3.61~~1~~~_~~~_~~!_~i~!_~~~!~~~_~~~_~~8~!i~~~_~~~~!!ii~~~~

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, deze invloed volledig af te
bakenen met een korrelatiecoefficient.
Een stochastische variabele die deze invloed gedeeltelijk dekt,
is bijv.
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mf = aantal malen, gedurende een run m, dat de wachttijd negatief
geworden zou zijn.

Er zijn geen metingen van p2(mf,z) gedaan voor verschillende waarden
van.m, bzgr, zO', , . ,
De 1nvloed daarvan 1S ons dus n1et bekend; het 18 ook de vraag of
het zinvol is deze te kenneft gezien het feit dat mf de invloed van
de niet-negatieve wachttijden niet volledig dekt. ;

3 3 7 S . f k d' 2(- -2. 2(- -2. 2(- -L-2. b' 1 d.. _~~~~y~!!!~g__~_!2r~~__!~_£_~~~~ ~_£_~~~I _~n_£_~~~I ~ __~!~~_£~_~~.
m .. runlengte
pX. korrelatietijd (zie 3.3.4)
ziO·beginsituatie van run i.

A-I ziO= konstant voor elke i
xm<IOp

toenemende m ~vat(x) wordt kleiner ~

var (z)

~ p2(z,x) wordt kleiner (idem voor p2(z,y) en p2(z,y/x)

A-2

A-3

A-4

A-S'

xm<IOp
ziO is een realisatie van een stochastische variabele Zo
toenemende m ~ dalende p;(z,x) • (A-I)
toenemende m ~ dalende p (z,zO) ~

. . d 2(__ )st1Jgen e p z,x·
n .

(i~I p2(z,Vi )=I , vi een variabele die z bepaalt).

Wat p2 CZ ,x) nu precies doet (groter of kleiner wordt), 1S
niet zonder nadere informatie te bepalen.

xm<IOp
ziO=kohstant ~. p(z,zO)=O

ziO=variabel ~ p(z,zO)tO

2 - -In het laatste geval zal p (z,x) kleiner zijn.

xm>IOp
. 2 - -geen 1nvloed.van m of Zo op p (z,x)

wat de invloed is van het niet voorkomen van negatieve
wachttijden, is niet bekend.
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3.4.1 ~~~E!~~~lE~E~£~

Er is gesimuleerd met de k.v. ,yen x of de k.v. y/x
(korrektiecoefficienten a, zodanig geschat dat E(zc)=E(z),zie ~abel

3.3.1).
m, k, z en bzgr hebben de volgende waarden aangenomen (niet alle
mogelij~e kombinaties zijn gesimuleerd).

- m = 50, 100, 400
- k = 10, 20, 40, 70, 100.

beginsituatie
I. Zo = bzgr mu

I-bzgr y

(formule voor de verwachte wachttijd in de stationaire toe
stand, zoals die uit de wachttijdtheorie bekend is).

2. z. az. I
1. ,0 1.- ,m

beginsituatie run i is eindsituatie run i-I
zl,O= -IOO.muy
zl,1 is dan praktisch altijd nul.

- bzgr = 50, 80, 90i.
De faktoren die de variantiereduktie beinvloeden worden beschreven
in 3.3.2 tim 3.3.6, 3.3.7 geeft een overzicht.

3.4.1.1 tabel 3.4.1.1
bzgr=50i. (px=6) m=50
geen significant verschil voor Zo variabel of konstant.
Mogelijke verklaring: IOpx=60, m = 50 de invloed van de
beginsituatie is dan gering (A-4 geldt bijna).

bzgr=90% (pxaI80 ) Zo konstant of variabel heeft grote
invloed.
Mogelijke verklaring: zie A-3

Zo vast m =. 50
bzgr=90% geeft hogere reduktie dan bzgr=50%~voor bzgr=90%
geldt A-I en voor bzgr=50% geldt praktisch A-4
De metingen van korrelatiecoefficienten p(i,i)en p(z,y)
wijzen erop dat voor m+oo voor verschillende bezettings
graad de variantiereduktie dezelfde limietwaarde heeft
(zie 3.4.1.3)
In dit licht gezien is het verschil in variantiereduktie
voor m = 50 duidelijk.

Zo konstant, bzgr = 50%
de variantiereduktie verandert nauwelijks bij groter
wordende m.



- -k.v. x en y.

Tabel 3. 4•1 •1 •

Variantieredukties in procenten.

·n·· .... ,. , ,
zO=yariabel

z~=konstant
~ bzgr bzgr..

~

m .50 .80 .90 .50 .80 .90

50 36 47 61 30 17 8

100 33 43 56 28 14

400 35 39 52 35 20

De c~fers geven gemiddelde waarden, elk gemiddelde bepaald uit20

waarnemingen; de scnattingen van de spreidingen liggen in de orde

van 15 a. 20.

k=20

a-coefficienten zodanig bepaald (uit k-1 waarden),

dat geldt E(zc)=E(z).

De variantie-redukties z~n voor dezelfde m-waarden met dezelfde

pseudo-random getallen bepaald, voor m=100 en m=400 zijn alleen de

meer benodigde pseudo-random getallen extra geloot.

Tabel 3.4.1.2.

Variantie-redukties in procenten o

bzgr=O.50 bzgr=0.90

k.voY/x k.v.x - k.v.Y/x k.v.x -k en y en y

ra s ra 8 ra 8 rQ 8

10 24
33

15 35
50 23 35 24,

20 36 12 34 12 62 14 55 12

40 42 8
40-

9
68 8

64
7

70 42
9

41
9

66
7

64 6

100 45 7 43 -7 67 6
64

5

rCI en s bepaald uit 20 waarnemingen.

m=50 zO=konstant

a-coefficienten geschat uit k-1 waarden van z,x,y, a -cov(z x) ,x-varCi~ .-

in tegenstelling tot tabel 3.4.1.1 0 i8 vadi) nu berekend 1. -;:>. v o

geschat; dit leidt tot dezelfde variantie-redukties, de schattingen

van de spreidingen worden echter kleiner.

Voor dezelfde k z~n de~elfde pseudo-random getallen gebruikt,

in de resultaten voor k=20 zijn de eerate 10 waarnemingen dezelfde

als in k=10~ enz o
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verklaring: m>IOpx , A-4 geldt.

Zo vast, bzgr = 80% en 90%

Stijgende m+ dalende reduktie.
verklaring zie A-I

Zo variabel, bzgr = 80% en 90%

Stijgende m ~ stijgende varia2tiereduktie.
kennelijk is de invloed van p (zO,z) belangrijker
dan de invloed van de autokorrelatiestruktuur (zie

3.4.1.2 tabel 3.4.1.2
grote k ~ grotere variantieredukties
k.v. y/x geeft hogere variantieredukties dan k.v.x en y
bij kleine k.

k.v. x en y
2(- -

(--) {I 2(_ -) 2(- -) (I-p z,x»var zc = -p Z,x - p z,y + k-3
(l-p 2(z,y»

+ k-3 }var(z)

k.v. y!x:
2 - - 

var(zc)={I-p2(z,y/x)+ I-p (z,y/x) }var(z)
k-3

(zie bijlage A-S)

En uit de formules blijkt:
grotere k ~ kleinere var(zc)

Voor k = 70 zijy de variantieredukties praktisch gelijk;
de termen met k=3 zullen dan te verwaarlozen zijn en er

geldt dus bij benadering:
2 _ -) 2(- -) 2 __/_)p ,(z,x +p z,y = P (z,y x

k.v. y/x, term metk~3

kleine k:

k.v. ...x en y, termen
2 21 2-p (z ,x)-p (z ,y)

metk_3 : k - 3

2I-p (z,y/x)
k - 3

2 - - 2 - - 2 - - -en 2-p (z,x)-p (z,y) > I-p (z,y/x) , want

2 - - 2 - - 2 - - -P (z,x)+P (z,y) =p (z,y/x)

k.v. x en y geeft bij"kleine k lagere variantieredukties
dan k.v. y/x.



Tabel 3.4.1 0 3.
korrelatiecoefficienten en theoretische reduktie b~ k.v. X en y.
~(z,x)-waarden z~n negatief, ~(z,y)-waarden z~ positief.
ir is voor elke bezettingsgra~d een run van 52.QOO klanten
gesimuleerd met dezelfde pseudo-randomgetallen.

bzgr m 100. f (z ,x) 100. f <Z,y) 100. ( f'l(Z, i )+ r<z,y»
.20 5 26 48 30

10 26 48 30
20 26 49 31
40 26 49 31

100 26 54 36
400 35 51 ; 38
800 37 62 52

.30 5 29 50 33
10 31 52 37
20 31 , 54 39

.
40 30 54 38

100 31 58 43
400 37 53 42
800 39 65 57

.40 5 31 48 33
10 33 52 38
20 34 55 42
40 33 . 56 . 42

100 34 60 47
400 40 53 45
800 39 62 54

.50 5 31 44 29
10 34 49 35
20 35 54 41
40 36 56 42

100 37 60 50
400 41- 54 47
800 38 59 49

.60 5 29 38 23
10 32 44 30
20 36 50 38
40 38 53 43

100 39 58 48
400 43 52 46
800 40 55 46

.70 5 26 39 17
. 10 29 37 22

20 34 44 31
40 38 47 36

100 43 56 50
400 48 52 50
800 44 53 47

.80 5 20 22 08
10 24 27 13
20 29 33 19
40 35 37 26

100 40 44 35
400 47 47 .} ,

800 48 46 40+
.-

.90 5 12 13 03
10 15 16 05
20 19 20 07
40 24 24 11

100 30 ,~ 19
400 39 32
800 47 43 41
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3.4.1.3 tabel 3.4.1.3
Er is een tendens aanwezig, die er op wijst dat voor
m-+ co

2(__ ) 2(__ )
p z,x +p z,y

(theoretische variantiereduktie) konstant is voor de
verschillende bezettingsgraden. Dat de variantie
reduktie voor M= 800 bij bzgr = 90% kleiner is dan
bij bzgr = 20%, is logisch, omdat voor bzgr = 20%
geldt pX=2 en dus m»px , terwijl voor bzgr = 90%

x "'"4 xp = 180 en m- p •
In het laatste geval verandert de invloed van de
autokorrelatiestruktuur nog bij toenemende m.
Voor het feit dat de limiet van de variantiereduktie
misschien onafhankelijk is van de bezettingsgraad,
is nog geen bevredigende theoretische verklaring
gevonden.
p(z,x) is voor m -+ co uit te drukken in p(~,x), maar
deze is niet goed analyseerbaar.
z I=z +y -x als z 1< 0 neem dan z 1=0n+ n n n n+ n+
wat is p(z I'x)?n+ n

3.4.2 Zoveel mogelijk is gebruik gemaakt van dezelfde pseudo
randomgetallen, bij de simulatie van het systeem voor de
verschillende waarden van bzgr, zo' k.v. x en y of y/x.
Als k=20 en k=70 dan zijn de resultaten voor k=20 verwerkt
in k=70. Dit om de invloed van de pseudo-randomgetallen zo
veel mogelijk te fixeren.

Het is niet zo dat de verschillende invloeden op variantie
redukties opgesteld zijn, voordat er gesimuleerd werd.
Theoretische opvattingen hebben geleid tot simulatieresultaten
en deze he~ben weer geleid tot nieuwe of aangepaste inzichten.

Voor uitgebreidere resultaten van de kontrole-variabele methode
zie bijlage C.

3.5 ~~.2E~!i:~8~~'

Variantieredukties betekenen nog geen besparingen; de k.v. methode
kost tijd en in die tijd kan men meer runs simuleren.
Het schatten van de a-coefficienten bepaalt de nodige extra-tijd,
als voor run i een a. geschat wordt (zie 3.3.1), dan moeten we
deze tijd vergelijkeA met de tijd die het simuleren van een run
kost. Des te groter de runlengte m,des te gunstiger de verhouding
wordt. Bij dit wachttijdsysteem is voor m=50 deze verhouding ongeveer
0.05 en dit betekent dat de besparingen ongeveer 5% lager zijn dan
de variantiereduktie bij deze runlengte. Voor m=100 w0)~dt dit al 2!%
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3.6 Konklusies betreffende de bruikbaarheid van de kon~role

variabele methode bij de schatting van de verwachte wachttijd
van een reeks klanten.

- k.v. y/x geeft betere resultaten dan y en x
- Indien de runlengte m en het aantal runs k groot genoeg is,

heeft de variantiereduktie een limietwaarde in de orde van 50%~

- Bij relatief kleine runlengte m bepaalt de kombinatie m, zo' '
bzgr de variantie-reduktie, deze kan zowel hoger als lager dan
de limietwaarde 2ijn.

3.7.1 Mogelijke analyse-procedure om na te gaan of de kontrole
variabele methode te gebruiken en zinvol is bij wachttijd
systeemsimulatie.

Er is een stochastische variabele z, die een schatter 1S
voor een te kennen parameter.

- schrijf aIle variabelen, invloeden, faktoren die een realisatie
z. bepalen, zo expliciet mogelijk op.

1

- zijn er stochastische variabelen bij, waarvan de verwachting
bekend is.

- nee: k.v.-methode niet toepasbaar.
- ja: zijn aIle mogelijke k.v. onafhankelijk van elkaar.
- nee: dit is een aanwijzing dat de korrektiecoefficienten

moeilijk te bepalen zullen zijn en dat er ongewenste
covariantietermen van k.v. zullen ontstaan.
ja: zijn de korrektiecoefficienten te bepalen en/of te schatten.

- men zal moeten proberen de verschillende invloeden op var(z)
af te schatten.
Komt men tot de konklusie dat ~e bijdrage van de k.v. in var(z)
redelijk ,groot is, dan is het zinvol de k.v. methode toe te
passen.

3.7.2 Voorbeelden:
vb I. wachttijdsysteem dat deel uitmaakt van een groter wachttijd

systeem.
Het is dan zeer de vraag of we de verwachte waarde van de
tussenaankomsttijden kennen.

vb 2. Als de rijlengte n is, dan is er een kans p dat de aan-
nkomende klant niet aansluit en weggaat.

als geldt n l >n2 dan is Pnl~Pn2

te schatten parameter: aantal klanten z, dat weggaat ge
durende bepaalde periode.

2 -) .Tusl>en aankomsttijden x bepalen o.a. n; P (z,x zal verkle1nd
wor .~.n door •. t. ··..;ing kansrr:edla~l.isme.
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vb 3. gedurende simulatieperiode hebben we te maken met:
- piekuren
- gewone uren
te schatten parameter: aantal klanten (z) dat weggaat,
zonder bediend te zijn.
Waarschijnlijk z voornamelijk bepaald door piekuren.
nu niet de bezettingsgraad over de hele simulatieperiode
als k.v. gebruiken, maar bijv. alleen die over de piek
uren of splitsen in een over piekuren en een over gewQne
uren.
Mogelijk de gewone uren helemaal niet simuleren.

vb 4. x tussen aankomsttijden
.y bedieningstijden
n rijlengte
c aantal loketten

if n < 4 then c := I
if n > 6 then c := 2

schatter: z, gemiddelde wachttijd.
yl bedieningstijden loket I, y2 bedieningstijden loket 2.
x en yl kunnen als k.v.

2
dienen, y22a1 moeilijker.

In ieder geval zullen p (z,x) en p (z,yl) verkleind worden
door de "lokettenhysteresis".
De variantieredukties zullen dan laag·zijn.
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Bijlage A-1

Stel z= 1
m

Wat is vadz) ?

,h
"..

\,,

~+p ~ m....
j+p ~ m

'oil

i.h
j=1 ,2, ••• ,m-1

pc1,2, ••• ,m-1

We kunnen dan schrijven: cov(Zi'Zi+P)=j'p.var(z).

var(z)=var(z1+z2 +••••• +z )=
- - -mm m m

=12.m.var(z)+g2~ovz1Z2 + covz1z3 +••••• ~ovz1zm +
m m [

Opeenvolgende waarden van zi zijn afhankelijk •.

Neem aan dat geldt:

var(z1)=var(z2)=·····=var(zm)=var(z).

cov(zi'z, ):cov(z"Zj ) i=1,2, ••• ,m-1
~+p J +p

•••

covz 1ZJ=m- m

=i· vadz ) + ~2·vadz) [r1+ f2+ f3+.f4+······· fm-1+

+ f1+ f2+ f3+······· fm-2+

+ )1+ f2+· •••••• fm-3+

••

=var'(z) lm + 2.f1 (m-pjf~
.2 p=1 P

m

=var(z) ~ + 2.~1(1-P/m)J·:l
m ~ p=1 ~~



Bijlage iI.-2

Stel ii= j(i, + i 2 )

m
i 1= 2. .L z1i

m i=1

Wat is var(ia) ?
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Opeenvolgende waarden van z1i zijn afhankelijk.

Opeenvolgende waarden van z2i zijn afhankelijk.

z1i en z2i zijn afhankelijk.

Neem aan dat geldt:

- COY Z Z =cov z z =cov z2,iz2,i+p =1,i 1,i+p 1,j 1,j+p

=cov z2 .z2· = fp·var(z),J , J +p

i,ij i=1 ,2, ••• m-1 i+p ~m

j=1,2, ••• m-1

p=1 ,2, ••• m-1

j+p~m

- COy z1 .z2· =cov z1 .z2 . ==cov z2 i Z i =,1 ,1+p ,J ,J+P , 1, +p

=cov z2 Z = f' .var(z).,j 2,j+pp

- COy Z Z =cov z1 .z2 j1,i 2,i ,J, = f o·var(z).

COV(Z1'Z2)=COV«Z11 + z12 +••••• +z1m)·(z21 + z22 +•••• +zzm»
m m m m m m

=1 ~cov z11 z21 + COy z11 z22 + •••• +cov z11 z2m +
2m

•
•
•

I \
;

,' .... "
~!

.;- i
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()' +
) m-1

var(za)::~var(z) [2
m

:: var{z)
2

m

•
•

f ~-1 +f ~-2 +.:. o. + f ~
m-1em. fa + 2·L (m-p)f~
p::1 ~

m-1
+ 2.2: (1-p/m) P J +

p:: 1 J P

[

m-1
+t;varCz) 1 + 2.2: (1-p/m) f' +

m p::1 ~

~
m-1 ]

+1-var(z) fa + 2.2: (1-p/m) f ' .
m p=1 p

- va:(z) E+ f 0 + 2.~>1-P/m). (f p + f~) I

wachttijd van een klant n.

Geldt er: f ,- P f'p-J p. 0 ?

als z < 0 , neem dan z ::0.
n n

Formules voor f p' f;' fa zijn niet te geven, want hoe breng je
e

bijv. het niet negatief kunnen zijn van de wachttijden tot uitdrukkili

Exakt kunnen we dan ook niets bewijzen en aIleen proberen
,-

aannemelijk te maken dat bij benadering zal gelden: f ~= f~· 1'6 ·
Een bene-dering voor f pis: fp=exp(-p/p*) en dit betekent

dat dan geldt fi· f p:-i=f p •

Een waarde van Zl beinvloedt een waarde van z aIleen via
n n+p

z ,z 1'····z 1n n+ n+p-
of via Z " ,

1 'z 2'····zn+ n+ n+p
en er is 'dus

geen direkt verband tUBsen z' en Z ,de veronderstellingn n+p
\ \

dat bij benadering zal gelden ff.~ r~' fo lijkt ons dan ook geoorloofd.
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Bijlage A_I+

,

Veronderstel: w is de som van m trekkingen uit een negatie~

exponentiele verdeling met gemiddelde mu •
x

v is de som van m trekkinge'n uit een negatiet' exponentielei

verde ling met gemiddelde mu •y
v en w z~n onafhankel~k van elkaar •

Wat is E( v/w) '1

gamma verdeling.

-v/mu
e 1.
(m-1):

( ) m-1
t' v = 1 .( v ) •
m --mu mu

y y

( ) m-1 -w/mu
t' w = 1 .( w) .e x
m --mu mu (m-1):

x x

v en w volgen eon

f
QQ

m-1 -v/mu
E(v)= v .( v) .0 Y dv=

" Iiiil mu- (m-1 ):., y y

Ql;)

f m -v/mu
=m.mu. -l-.(-!-) .e y dv

Y mu mu (m):o y y

= m.mu
Y

1
(m-1 ).mu

x

E(w)=

==

(I/P

f m-1 -w/mu
1. 1 • ( w) • e x dw

~ Vi Iiiil i1iil (m-1 ) l
v x x

~

[t'm_1(W) dw
o

== 1
(m-1 ) .mu

x

E(v/w)= E(v).E(1jw) m • mu
m:1 mu:Y'

x
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Bijlap.;e A-5

k.v. X en y.
zc; Z - a .(x - mu ) - a .(y - mu )x x y y
Wat is var( zc) ?

i;1 ,2, •• '.k

- -x en y z~n onafhankelijk van elkaar.
-Veronderstel opeenvolgende waarden van z zijn onafhankelijk.

Er z~n k waarden van axen a
y

geschat uit k-1 waarden van ~,x en y,
zodanig dat: - a . onafhankelijk van x.,i.

x~ ~ ~

- a onafhankel~k van y.,z.yi ~ ~

( ) _(1- f2(Ztx».var(z)
var ax - k-3 _

var(x)

a ;cov(z,Y)
y

var <Y)
( ) (1- p2(z ~».var(z)

vara ::~
y k-3 var(i)

k-3 i.p.v. k-2 , omdat a uit k-1 waarden geschat wordt.

Voor formule van var(a) zie ook Statistisch Compendium van

Bosch en Kamps Technische Hogeschool Eindhoven , hoofdatuk

regressie en korrelatie.

Eenvoudigheidshalve ~chr~ven we in hat vervolg voor

var(x) -? vx , voorr2(z,x)~ f~ enz.

- 2a .cov z,x +x
- 2a .cov z,y

y

(E(x-mu »2. va + (En )2. v (x_mu ):
x x X x

immers E(x-mu )=0
x

var(zc)= vz + v(a .(x-mu »x x
+ v(a .(y-mu »

y y

v(a .(x-muL.»=va .v(x-mu ) +x A X x
2::: va. vx + a • vxx x

2
=(1-fx)·vZ

k-3

2va .vx=(1-f ).vz.vxx· x-
k-3 vx

annloog voor y.
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var(zc)= vz +

2
- 2 f .vzy .

(1- f~) JoVZ
k-3

2 2
+ fy.vZ + (~.vz

[
2 2 k-' . 2

= 1 - f x - f y + (~ +

k-3
of in de oorspronkelijke notatie:

var (Zc) =~- P 2 (z t x) - r(z tY) + (1- V2 (z, x» +
) . K-3

\

(1- ,2(z>y»)lvar(z)
k-3 ~ .

Op dezelfde w~ze is aan te tonen dat voar k.v y/i geldt:

var(zc)= ~ - r 2(z,y/x) + (1 - =f 2(z,y/x»)I var(z)
L k-3:J

en lim var(zc) = ~ - r 2(Zty/x)]var(z).
k+OO L'
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Bijlage A-6

Invoering van een korrelatietijd p·,we kiezen p. zodanig,

dat p. een.aantal klanten aangeeftj p. is dan gemakkelijk

vergelijkbaar met de runlengte m.

0Emerking vooraf: Bij de analyse van de invloeden op de vari~tie-
~·l

reduktie bij de kontrole-variabele methode bleek het zinvol ~..,
een grootheid korrelatietijd p. in te voeren, als maat voor ~rt

auto-korrelatieve effekt van de wachttijden.

Deze bijlage wil duidelijk maken hoe deze maat gevonden is, madr

heeft niet de pretentie een strenge wiskundige afleiding te zijno

p. is ook slechts een hUlpgrootheid met behulp waarvan we snel

een inzicht kunnen verkrijgen in de invloed van de auto

korrelatie strwctuur.

Deze bijlage is grotendeels gebaaeerd op het rapport van

Fishman en Kiviat.

Hat procas van wachttijden is in de tijd gezien diskreet

(klanten hebben wachttijden) ; het rijlengte proces is kontinu.

Voor dit rjjlengte proces wordt nu een T" ingevoerd en in

analogie daarmee een p*.

Rijlengte proces X(t), neem aan dat deze

is met gemiddelde mu en variantier2 •

Wiener-Khintchine relaties:
00

cT~f (T): <J1cos(A 7: )dF(A )
o

(j2 f (A)= 2~[f<'T:).COS(A7:.) d r
n 0

f( )\) is de spectrale dichtheidfunktie

F( A) is reeel.

f (T) is de autokorrelatie funktie:

(j2 f eT )= E (X(t.'-mu).(Y{t+r)-mu)

dF( A ) = I( A )
ci;\

veronderstel nu een hypothetisch proces, waarvoor geldt
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d 'T' = 2. sin (A L • )
7LA

B~ benadering geldt veer het rijlengte preces:

f (T)= exp(-a. 7:)

dan is : rCA)= 2a
n{a2~ A2}

var(!)= E(X_mu)2 = .1

T2

Wat is nu var(X) , als X= 1 f X(t) dt
T 0

! f ~[x(t).X(U)] - mu
2

] dt du =

=~2 fE (T
T2 9J oj f(t-u) dt du =

=2V
2 /(1- TIT) f( T)

TL.

Nu is: lim JT(1-orIT) f (1: )
T~~

lim \ :~ Val'! (X)._=:. 21: *0-2

T7 QlQ .. T

dT

dT" =TLf(O) =7:..
2

Veer de gemiddelde wachtt~d geldt:

var(z)= var(z) ~+2.~\1~P/m)'fl
m L p=1 pJ

zie A-1

En in analegie met het kontinue r~lengte procea stellen we

nu voor het wachtt~d proccs:

lim var(z) = 2~·.var(z)

m -;;'00 m

~en t~idj

De algemene betekanis vall -r. *~f2T:* waarnemen " van X(.t)

levcrt ~~n on fhankel~{e waarneming en 2p· klanten geven c&n

onafhankelijke wa.arneming van de wachtt~d.



Bijlage A-7

p. is hier bepaald door p.= 1:. te stellen en voor -r.. geven

Fishman en Kiviat een formule.Uiteraard is dit slechta een

benadering van de werkelijke p., deze benadering lijkt om de

volgende redenen geoorloofd.

rijlengte en wachttijd zijn bij vooral hoge bezettingsgraad

hoog gekorreleerd.

- voor een aantal bezettingsgraden zijn via simulatie van het

wacht tijdsysteem auto-korrelatie funkties f (p) geschat;:

de waarde van p' waarvoor gold f(P')~0.37 (1/e) bleak

dicht bij p.= r:. te liggen.

- p. hoeven we niet exakt te kennen, als we maar een indruk

van de grootte hebben voor verachillende be;ettingsgraden.

-r *:: 1 + bzg,r .mu
2 y

(1-bzgr)

bezettingsgraad mu
bzgr= --:L

mux

Ala mu =1 stalt p·=~·=1 + bzgr een aantal klanten voor.y
(1_bzgr)2

p* is dan een handige grootheid om met de runlengte m te

vergelijken.

tabel

bzgr p*

0.20 1.9

0.40 3.9
0.50 6

0.60 10

0.70 19

0.80 45

0.90 190

0.95 780
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Bijlage B.

ALGOL-programma's.

De volgende pseudo-random generator, ter beschikking ge

stelddoor het rekencentrum van de Technische Hogeschool

Eindhoven, is gebruikt.

real procedure RANDOMj

begin frand: = frand x 8189;
RANDOM: = frand: = frand - entier (frand)

end RANDOMj

frand is een globale variabele van het type ~, de eerate

maal moet een waarde van frrold geinitialiseerd worden (start

waarde). Het computersysteem aan de T.R.E. (EL-x8) genereert

via deze procedure getallen a , die aan de volgende eisen

voldoen.
26

- a x 2 is geheel en oneven.

- O<a<1

(n.b. de eerste waarde van frand moet dus ook aan deze

voorwaarden voldoen).

Op deze wijze zijn twee reekse~ getallen van periode 224 te,
genereren.

Een programma voer het wachttijdsysteem in zijn meest ele-

mentaire vorm is:

tijd: = tijd + (- mux • In (RANDOM);

helpt: = helpt + (-muy • In (RANDOM));

if tijd <helpt then somwt: -- somwt + helpt - tijd

elGe helpt: = tijdj

tijd : goeft de klok asn

helpt: geeft E.l.,.u:. het mrn,,,.mt waarop een klant het ll.."et in

gaat om bediend te worden.

somwt: som van wachttijden.

Inux> muy

tijd, roux, nelpt, muy, 60mwt zijn variabelen van het type

real of integer.
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De initialisatie bij het begin van een run kan bijv. zijn:

somwt: = tijd: = OJ helpt: = - muy • 100;

Dit betekent praktisch start vanuit een leeg systeem.

Start met verwacht vol sY6teem~

somwt: = tijd: = 0 helpt::+ ~z~r • muy
- zgr

(bzgr = muy/mux)

Variabele begintoestanden zijn altijd gerealiseerd door

het wachttijdsysteem een aantal runs achter elkaar door te

laten simuleren.
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Betekenis van de in de tabellen gebruikte notaties.

Z~ 'gemiddelde wachttijd.
-x= gemiddelde tussen aankomstt~do

-y= gemiddelde bedieningstijd.

m= runlengte.

k= aantal runs.

bzgr= bezettingagraad.

a=aantal variantie-redukties waaruit een gemiddelde bepaald is o

-vz=
a

lI:
a i=1

k
(2:

j=1
k-1

k 2
c.!: Z1j) /k· )

.j =1

a.k.
gz=...L L

: a.k i=1

a.lL_
L ZC.
i=1 1.

_ a

reI: 1, L rda i=1 1
rdi is een variantie-reduktie.

a 2 a 2
srd= l: (rd.) - ~ rdi ) /a

i=1 1. i=1
a-1



-46.
','

Bijlage C-1

k.v. y/x • E(y/x)= m .mu
m:1...J

mu
x

mu
Vergelijking mu /x=-!-.~

y m-1 mu
x

met mu / =mu
y x ~ 0

mu
x

k=10 k=70

m/(m-1) 1 m/(m-1) 1
- 2209 2209 2094 2094vz
- 81.14 81.14 77.56 77.56gz
-- 77.63 73.34 76.71 73.01gzc

ra 69 69 70 70

srd 14 14 8 8 ,

m=50 bzgr=0.90 zO=konstant

a uit k-1 ra en srd uit 20

Er is dus geen verschil in variantie-redukties, maar de

afwijkingen in gzc z~n voor k=10 en k=70 resp. 5.5% en 4.8%.

V9<jr'fl1:i50'~is'·he.tu~erS;h:n:-,'(:-mlQn-'i) - 1)o~ ~ O.02.~
, , . mu mu

x x
Voor m=10 en m=jOOO zullen andere fouten gevonden worden,

b~ m=10 is een afwijking van 25% mogelijk (ook gemeten), b~

m=1000 is de fout waarsch~lijk te verwaarlozen.

.~.
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Bijlage C-2.

- - - -2 - -2Vergelijking k.v. x en y met k.v. x, x, y, y

k=10 J " k=70.

- -2- -2 k.Y.x - - -2- -2 k.v.xk.v.x,x,y,y en y k.Y.x,x,y,y en y

- 42.8 42.8 46.0 46.0vz
- 10.09 10.09 9.84 9.84

.
gz
-- 12.51 9.06 9.52 9.73gzc

rd -3686 18 -162 43

srd 3983 44 210 10

m=50

Zo =konstant

bzgr=O.50

Ita uit k-1"

rd en srd uit 20

De cijfers behoeven nauwelijks kommentaar, van variantie-reduktie is

geen sprake meer. Andere waarden van m,zO en bzgr·geYen geen betere

resultaten.

ax1 = cov(z,x).var(x2 )

var (x) •var (x2 ) ,

a = cov(z,x2).var(x)
x2 var(x).var(x2)

( - -2) (- -2)- COy z,x .cov x.x

(cov(x,x2) )2

( - -) (- -2)COy z,X .cov x,x

_ (covG,i2 ))2

ay1 en ay2 idem.

aX1,ax2,ay1,ay2 uit te rekenen door var(zc) naar aX1,ax2,ay1,ay2 te

differentieren en nul te stellen.
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Bijlage C-:},

- -Vergelijking k.v. x en y met de pseudo-randomgetallen,gebruikt om

x en y te bepalen, als k.v.

k=10 k~20

·k.v.r - ,
en r- - - k.v.r - - -x Y k.v. x en· y en r k.v. x en y

x y

- 42.8 42.8 46.0 46.0vz
- 10.09 10.09 9.84 9.84gz.-- 9.52 9.D6 9.80 9.73gzc

rei 14 18 32 43

srd 35 44 9 10

Ii

m=50 zO=konstant ro: en srd uit 20.

bzgr=0.50 "a uit k-1".

Voor betekenis gebruikte symbolen zie ~. £i i!. "IS

m-1 m-1
1 L - 1 ~ .In(r . )r = r x= -mu

x xi x x~

m i=O m i=O

m-1 m-1- 1 l=: - 1 L .In(r . )r = r yi Y= -mu
y m i=O m i=O y y~

- -De variantie-redukties voor k.v. r ,en r en ~:.v. x en y zijn met dezelfde
, x y

pseudo-random getallen bepaald, verschillen in variantie-redukties

worden dus voornamelijk bepaald door de verschillende k.v.

95% tweezijdige betrouwbaarheids intervallen voor mUrd zijn:

rei - tv(~-o() ~ <murd < rct + t~(~~) ~
VIr rr

k=70.
-k.v. r enx rx y

- -k.v. x en y

28 <murdO <36

38.5 <mUrd <47.5
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Bijlage C-4.

Vergelijking variantie-redukties ale:

- a geechat uit k-1 waarnemingen,

- a geschat uit k waarnemingen~,

( zc=z - a.(x - mu ) , k waarnemingenx

E(zc)=E(z).

E(zc ),~E ( z ) •

van z en x )

k=10 k=70
,

bzgr=0.50 a uit k a uit k-1 .- a uit k a uit k-1
~- 53.5 53.5 54.8 54.8vz

- 10.33 10.33 10.31 10.31gz .. ~ r
, ,

-- 9.18 10.15 9.72 10.19gzc .
ra 51 17 47 40

srd 25 33 9.7 10
.

bzgr=0.90

- 3044 3044 7634 7634vz
- 69.69 69.69 90.54 90.54gz
-- 61.95 64.76 87.33 89.82gzc

rd 31 -12 16 11

srd 20 l 49 6.7 6.2

m=50 rd en srd uit 20.

eindtoestand van een run is begintoestand van een volgende.

k.v. x en y.
Om te beoordelen in hoeverre "a uit k" een bruikbare methode is ,

moeten we de gzc-waarden geschat met Ita uit kit vergelijken met de

gzc-waarden bepaald met "a uit k-1". We zien dan dat de eerete 2.7% tot

10% lager zijn dan de tweede. Een groot deel van deze afwijkingen zullen

veroorzaakt zijn door het niet zuiver zijn van de scgatter, de

variantie-redudukties zouden in dit geval wel eene een schijnreduktie

kunnen zijn.
-Bij "a uit k" is a geschat uit k waarden van Xi ,i=1,2 •••k.

EULx,)=E(a).E(xt) + covCi,Xt).

Bet verschil E(zc)-E(z) wordt dUB bepaald door cov(a,x~, deze neemt af

bij hogere k (bij k=10 is x. een van de 10, bij k=70 cen van de 70).
J.

Als k groot is de afw]Jking klein en is "a uit k" bruikb&<lr,vooral ook

omdat bij bijv. k=70 dan slechts een waarde van a geschat hoeft te worden,

i.p.v. 70. k=10 en k=70 laten bij bzgr=0.90 een groot verschil in vz zien;

oorzaax:opeenvolgendc waarden van z zijn niet onafhankelijk en de invloed

van de Zo=-1QO.muy van de eerste run is bij k=10 groter dan bij k=70o
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