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In de Hoofd Industrie Groep Radio- Grammotoon
en Televisle apparaten van de N.V. Philips
Gloe11ampenfabrieken zijn vemieuwing en me
chan~sering van bestaande "admin1stratieve"
procedures actueel.
De. tengevolge van d1 t fei t. ,bestaande akti
viteiten zijn onder andere gerioht op bestel
prooedures.
Bet ontwerpen en 1nstalleren van een vemieuwde
en gemechaniseerde bestelprocedure voor beves
tlgingsart1kelen is naast afstudeeronderwerp,
tevens een aktivite1t passend in de omsohreven
si tuat1e.

Het verslag over "beetellen van bevestiginge
artikelen" is in t.ee delen versohenen, welke
delen nu' gebundeld zijn.
Het eerste deel is ale tussentijds verslag
gepublioeerd in mei 1963, en handelt over de
analyse van de bestaande situatie en het ont
werpen van een bestelsystee••
Het tweede en laatste deel van hat verslag is
versohenen in oktober 1963. De inhoud van die
publikatie bestaat uit een a~tal onderwerpen
welke in verband, staan met de ontworpen lIle
ohanische prooedure.
Verder wordt in dat deel van het verslag aan
daoh t gesohonken aan informa tie die nodig is
b1j het oonstrueren van voorspelsystemen en
aan het verzamelen, onder andere door s1mula
tie, van die 1nformatie.
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Tabel van gebruikte sY!I1bolen. in de volgorde zoals deze in het
verslag vOorkomen.

! ... stochastische variabele

X1 ... afname per periode

X' ... afname per 1 aaneengesloten perioden1

of..

N

... afname per 1 aaneengesloten perioden behorend bij een
eenzijdige overschrijdingskans 0(.

... eenzijdige overschrijdingskans

- spreiding van de afname per 1 aaneengesloten perioden

• gemiddelde afname per 1 aaneengesloten perioden

... variatiecoefficient van de afname per 1 aaneenge8l~ten

perioden

... aantal afnemers Per artikel

c, p - parameters

r • correlatiecoefficient behorend bij kenmerken van
steekproefelementen

• voorspelling van de gemiddelde afname per 1 aaneengesloten
perioden

x (t)-

....
X (t)-

• voorspelling van de afname per L aaneengesloten perioden
behorend bij een eenzijdige overschr~jding8kan8 ~.

waarneming van de discrete vraag-functie in periode t

voorspelling van h~t gemiddelde van de frequentie verde ling
van de vraag in periods t

.. - smoothing constante

S1(t)_ eerste "gesmoothde" waarde van de discrete tijdreeks in
periode ,t.

s2 (t). tweede "gesmoothde" waarde van de discrete 'tijdreeks in
periode t •

....
T(i) ... schatting van de "trendlt,in periode t

e(t)... voorspelfout in de periode t
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W.A.D.{~) • Mean Absolute Deviation in de periode t.-
If.S.{t)

•

F.V.P.

v

B

• Smoothing constante

• Tracking Signal in de periode t

• onderniveau bij s-5 bestelsysteem

• bovenniveau bij 8-5 bestelsysteem

- optimale seriegrootte

• S-niveau bij gegeven eenzijdige overschrijdingskans ~.

• voorspelling van het a-niveau bij gegeven eenzijdige
overschr1jdingskans -..

• parameter

- orderkosten per bestelling

• rentabi11teits~actor

• risico incourant ~actor

• Fabrieks Verreken Prijs

• werkelijke voorraad

• economische voorraad

..

?---
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1.1. Het kW!J1titatieve probleem van de bevestig!ngsDl8.Uria1'D:
Bevestigings&rtikelen vorman op zichzelf, althans binnen 4. Bootd
Industrie Groep Radio-Gram-ofoon- en ~elev1sie-&pparatenvan de
N.V. Philips een ondergeschikt probleem. Ondergeschikt doch B1et
onbelangr1jk. In i.de~ van de genoemde apparaten komen imaers een
&antal van deze artikelen voor. Daar d. apparaten in s.r1. worden
ve~aardigd, kan het ontbrek.n van het meest nietige bev.atigingw
artikel een noodgedwongen stop van de produktie betekenen. Het is
dUide11jk dat het kwantitatieve probleemvan de bevestigingsartlkelea
een beeohikbaarheidsTraagstUk is.
Ter beschikking hebben betekent m.estal in voorraad hebben. 4fnam.
uit de voorraad he~ft aanvulling van die voorraad -- beste~leB ••
tengevolge.
Bekijkt men het belangrijke kwantiteitsaspect, dat der kost~n, nader,
dan blijkt dat zowel in voorraad hebben, ala niet in voorraad hebbert,
ale bestellen, kosten veroorzaakt.
EBn doel van de ondememer 1s, de som van deze koaten minimaal te aakeu,
waaraee het kwantitatiev. probleem van de bevest1gingsartikelen blijkt
te behoren tot de categorie optimaliseringaproblemeg,
Het bepalen van het optimum leidt.toteen wetenschappelijk v.rant
woord beheer van voorraden.
Hoewel het optilla11seringsvraagetUk slechts eenmaa.l behoet~ te. worden,
opgelost, dient men periodiek de oplos8ing toe te passen voor ieder
artikel. Dit betek.nt et':;r.gelmatlg terugkerende reeka r.kenk1mdis-
en administratieve hande11ngen.
Vandaar dat toepassing van computers, ale hulpmiddel om de hand.lingen
nauwkeuriger en sneller uit te voerendaD'door suiver menselijke
arbeid mogelijk sou zijn, voor de hand ligt~ Daarom ook gaat het her
zien, op wetenschappelijke baBis, van voor~aadbeheer en het introduoerea
van administratieve hulpmid~.len, waar mogelijk, hand in ban4.

1 • Inleiding. .
Indien een student in de Elektroteohn1ek sioh in zijn afetudeerperiod.
besig blijkt te houden met werktuigbouwkundise kleinigheden ale
schroefjeB en moertjes, dan wekt dit verbazing.
De verwondering wordt ainder, ala duidelijk wordt dat Diet bet
materiaal- of het app11catieaspeot preTaleerde, ~ar de, Yanuit
eoono.etrisoh 8tandpunt ,elangrijk ..er intere••ante, kitBtiS.'l'J!
vraagstukken, verbonden &an het onderhouden yan een \1i·tgttbreicl
aeso~timent boutjes en soortgenoten.

1.2. Achtergronden.
Het Centraal 'Produktie Bureau heert in de H.I.G. R.G.T. tot taak er
voor te zorgen dat onderdelen die nodig zijn bij de a8B••blage van
apparaten, op tijd in de produktieruimte aanw.zig zijn. Bet Produkti.
Bureau vormt de sohakel tussen leveranciers en atnemers.
~er vervulling Tan de bovenomschreven taak vinden periodiek (eens per
maand) de Tolgende aktiviteiten plaat8a '

• vraag-voorraad oonfrontatie
• ev.ntueel bestellen.

Deze aktiviteiten kunnen dan eerst plaatsvinden, a.ls bekead zijna
• de vraag-functie of behoefte lunctie
• de voorraad-funotie
• richtlijnen voor bestellen, uitgaande van de vraag-voorraad
. confrontatie, rekening houdend met de eis tot optimalisering 5'

van de totale kosten.
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Vernieuwing en mechanisering van Produktie BUreau proceduree zijn
binnen de H.I.G.-R.G.T., in het kader van een algemene bezinning
op prooedures, zeer actueel.

»e verzameling bevestigingsartikelen (± 450 verechillende artikelen
in voorraad in magazijn 3327.op een totaal van ongeveer 10.000
verechillende artikelen binnen de gehele H.I.G.-R.G.T.) is gekozen
ale eerste aanvalsdoel. De motivering van deze keuze iss

• het aantal verschillende artikelen is relatief gering.
• bevestigingsartikelen vormen een homogene groep.

Bet bestuderen van de mogelijkheden tot vernieuwing en mechanisering
van de vraag-voorraad confrontatie en het bestellen vormde de om
lijning van de afstudeeropdracht.

1.3. Vraag-voorraad confrontatie en bestellen.
»e vraag-functie is voor de toekomst niet exact te kennen. Wel is het
mogelijk het gemiddelde en de spreiding van de waarschijnlljkheids
verdeling waaruit de werkelijke vraag een aselecte trekking zal zijn,
te voorspellen.
Bevelant is aIleen de verdeling van de vraag-gedurende-levertijd.
Onder levertijd wordt verstaan, de tijd die verloopt tUBsen het
moment waarop beslist wordt een bestel1ing te plaatsen en het moment
waarop de bestelde hoeveelheid artikelen voor afname beschikbaar is.
De vraag-voorraad confrontatie bestaat nu uit het vergelijken van de
econo.ieche voorraad (werkelijke voorraad, vermeerderd met voorraad
die reeds besteld'maar nag niet beschikbaar is) met een vraag
~C.·J die z6 groot is dat de kana dat de werkelijke vraag gedurende

4e levertijd (!L) groter is dan deze XLC.·) , •• %bedraagt.

of. P (lL'> XL C-·] ) • ••

Jij gegeven eenzijdige overschreidingskans M., is de bijbehorende
XL tee.;, bekend ui t de bestudering van de historische vraagfunctie.

Ket behu1p van de vraag-voorraad confrontatie kan een optimale
routine beslissing genomen worden over a1 dan niet bestellen. Het te
beetellen aantal artikelen is een probleem waarop het antwoord,ale
oplo.sing van een optimaliseringsvraagstuk eveneene routinematig
gevond~n kan worden.
De gang van zaken is schematisch getekend in bijlage 1.

1.4. De aanpak van het bevestigingsartike1en probleem.
De vele aktiviteiten die nodig zijn am te komen tot een realisatie
van de vernieuwing en de mechanisatie van de bestelprooedurl van
bevest1g1ngsartikelen zijn getekend in een pijlendiagram (2 deel, blz.A-1)
In dit p1jlendiagram blijkt duidelijk, hoe de versoh111ende aktivi-
teiten onderling afhankelijk zijn. Ret diagram dient als volgt
geinterpreteerd te wardens 8en aktiviteit gelegen tUBsen de knoop-
punten 2 en 3 ~an niet aanvangen v66r de aktiviteit gel.gen tussen
de knooppunten 1 en 2 beeindigd is.
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2. De historie van de vraag-functie.
Het doel van het bestuderen van de vraag-functie in het verleden is
het ontdekken van eventuele wetmatigheden.
Men kan in het gedrag van de vraag twee componenten onderscheidena '

• een systematische component. welke een functie van de t1Jd ~8
(constant, lineair, kwadratiach, cyclisch etc •.)

• op deze systematische component gesuperponeerde 'ruis
(aselecte trekkin88n uit een verdeling, welke vaak een gamma
verdeling blijkt te zijn).

Uit de populatie bevestigingaartikelen (± 450 codenummers) is op
aselecte wijze een steekproef getrokken van 50 ,codenummers. Voor
ieder van deze 50 artikelen 1s allereerat de historie van de vraag
lunetie, welke een discrete tijdreeks 1s, bepaald.
Zoala vaak gebeurt, kon ook hier slechta het meest recente verieden
(vanaf augustus 1961) aehterhaald worden.
Enige voorbeeiden v~de vraag-funeties voor verschillende codenummers
worden getoond in bijlage 3. De afname per periode Tan eeq ..and (X1)
is getekend ala funetie van de tijd. De tijdreeksen wekken sterk
de indruk dat van enige wetmatighe1d geen sprake zal zijn.
H1ettemin is gezocht, en me~ succes, naar:

• een verband tussen de spreiding in X1 (51)' en de gemiddelde
afname per maand (!1)' ' -

• een verband tusaen de variatiecoefficient van de afname per
5 '

per maand (V1 - 1/11), en het aantal afnemere (N).

• een waarschijnlijkheidsverdeling, welke aangepast ,kan worden
aan de verdeling van de afnamecijfera.

• Lorentzcurves voor de afname per maand in aantal stuks, en
voor de afname per maand in geidewaarde.

2.1. Onderzoek naar een verband tUBsen 51 en 11 •
!

Bij soortgelijke onderzoekingen in het verleden 1s gebleken, dat er
voor een homogene groep artikelen vask een systematisch verband bestaat
tussen X1 en 51. Dit verband is dan van de vorm:

51 • c.X1P ( (1) bIz 23. (2) bIz V 42, (4) bIz 28).

In een bestaand computerprogramma kunnen de historische vraagfunct1es
van de versch11lende artikelen (hier dua 50 reeksen van 11 afnamecijfers)
ale input worden ingelezen, ~er.1jl ala output .o~dt geleverd:
1

1
en 51 voor iedere afnamereeke, en c ,p, en ,. voor de gehele verzameling

vraagfuncties. ( (4) bIz 31)
• c en p zijn de parameters van de regressielijn van log 51

en log X1 "

• De sprei~ing 51 is de spreiding van de ruis die gesuperponeerd

is op de systematische component van de vraag-functie.
Bij het gebruikte programma wordt aIleen rekening gehouden met
een systematieche component die constant is, of een lineaire
funet1e van de tijd is.

• De eorrelatieeoefficient r is de correlatiecoefficient van'de
logar1thmen van 51 en X1 • Dus:

r • r (log 51' log 11 ).
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De correlatiecoefficient is een aanwijzing voor de mate waarin

gebruik van de gevonden aanpassing 81 • c.x1
P voor het gehele

assortiment geoorloofd 1s.
De computer output wordt getoond in bijlage 4.
In b1jlage 5 zijn de 50 punten getekend welke ontstaan door combinatie
van de 50 getallenparen 51' X1• In deze grafiek is tevens de regressie-

lijn log 81 • log c + p. log 11 getekend. Om de regressiel1jn zijn

betrouwbaarheidsgrenzen getrokken, welke het verband aangeven tussen r
en de maximale afwijking van 51 van de regressielijn (3).

8 /-2.2. Onderzoek naar een verband tussen 1 X1 en N.

Bet klinkt aannemelijk, indien gesteld wordt dat bij een toenemend
aantal afnemers het afnamepatroon regelmatiger zal worden, en de
variatiecoafficient van de afname per maand dUB af zal nemen •.
In bijlage 6 zijn de getallenparen 51!X1, N voor de 50 historische
vraagfuncties van de steekproefelementen, getekend. Er blijkt een
correlatie te bestaan die met de gevoelsm&tige verwachting overeen
koat. De berekening van de correlatiecoefficient van 51/X1 en N

wordt gegeven in bijlage 7. Bijlage 8 is een toelichting op deze
berekening.

2.3. Onderzoek naar het aanpassen van een waarschijnli.jkheids
verdeling aan de verdeling van de afnamecijfers.

Gezien het verband tussen 51 e~ 11 , rekening houdend met het feit

dat de ervaring leert dat voor artikelen ala bevestigingaartikelen
een gamma-verdeling vaak het meest geschikt is voor aanpassing,
gaat het onderzoek in de richting van aanpassing van een negatief
exponentiale verdeling. ( (4) blz. 25)
Daar een reeks afnamecijfers slechts 17 waarnemingen bevat, zijn
deelsteekproeven gevormd, met de waarde van de gemiddelde afname
ale gemeenschappelijk kenmerk van de elementen.
De aanpassing van een negatief exponentiale verdeling gebeurde
door gelijkstelling van de parameter, het gemiddelde van de ver
deling, aan het gemiddelde van het kenmerk afname, van de elementen
van de deelsteekproef.
In bijlage 9 is het resultaat van deze aanpassing getekend.
Met behulp van de ~2-test is de mate waarin de aanpassing geoor
loofd was, onderzocht. Voor de deelsteekproeven 1, ••••• ,5 worden
eenzijd1ge overschrijdingskansen gevonden van resp. 1%, 98%, 90%,
6CY% en 40%.
Dit betekent dat de negatief exponentiele verdeling, met behulp
van de parameter, het gemiddelde, zeer behoorlijk aangepast kan
worden aan de verdeling van de.afnamecijfers, indien de gemiddelde
afname groter is dan circa 4000 stuks per maand.
Belangrijk is overigens vooral de overeenstemming van aanpassing en
werkelijke verde ling in de " s taart lt van de verde ling, daar, zoals
in de inleiding gezegd is, XL Coc.] bekend zal moe ten zijn, waarbij ott

zelden groter dan 1CY% genomen wordt.
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2.4. Lorentzeurves.
liet aIleen in het gedrag van de vraag per artikel zijn wetmat~,hed.n

te ontdekken. Ook de samenstslling van.een assortiment artikelen
gehoorzaamt gewoonlijk aan bepaalde wetten. ( (1) blz 25. (4) Dlz 48).
De frequentieverdeling van de gemiddelde atname per maand (in aaDtal
stults, o£ in geldswaarde) blijkt vaak een legnormale verd,eliAg te .
zijn. .
~er Terifiering is de cumulatieve frequentieverdeling van de, oD4e~

2.1., gavonden w&arden van de gemiddelde afname per maa.ad geteanel
op logarithmisch waarschijnlijkheidspapier.
Bijlagen 10 en 11 zijn grafieken van de cumulatieve verdelingen vaD
resp. 11 en X1 x F.V.P. (F.V.P. - Pabrieks Verrekea Prije).

Uit deze oumulatieve verdeling kunnen Lorentz curves worden algal.id
(bijlagen 12 en 13).
Ean voorbeeld van de interpretatie van deze cUrTesist e~ van 4e
totale gemiddelde afname per periode, in aantal stuks, wordt veroor
zaakt door 1B?' van de codenummers (bij lags 12); eo.' van de >totale .
gemiddelde afname per periode~ in ~ldens, wordt veroorzaakt 400r
21~ van de codenummers (bijlage 13). .
Deze empirische resultaten vormen een bevestiging van de 20-80 regel,
welke een erTaringsregel is.

3. Ret voorspellen van de vr!ag-functie.
Zoals in de inleiding duid~lijk werd, is een noodzakelijke voorwaarde
om goed te kunnen bestellen, het beschikken over een nauwkeurige ver
wachting van de vraag-functie in de naaste toekomst.
Meer exact gezegd: voor de vraag-voorraad confrontatie is nodig dat
beschikt wordt over een voorspelling van de frequentie verdeling van
de afname gedurende de levertijd, en weI in het bijzonder een voor-..
spelIing van h-et gelll1ddelde van de. frequentie verdel~ (IL) en van

een afname behorende bij een overschrijdingskans •• (XLC.~).

In dit hoofdstuk wordt uitsluitend het voorspellen van het ge.1ddelde
behandeld.
Voor dit voorspellen zijn verschillende methodes beschikbaar, zoals

• commerciile vraagvoorspelling
• "explosie" van planningen van eindprodukten
• extrapolatie uit het verleden.

Voor bevestigingsartikelen komt, dit in tegenstelliag ..t andere
artikelen die binnen de H.I.G.-R.G.T. op voorraad 11ggen, Rexplosie"
van planningen niet in aanmerking.
Vandaar dat, voor wat bevest1gingsartikelen betrett, overgegaan is op
voorspellen door middel van extrapolatie van de historische vraagfunct1e•

• 1. Statistical een e tra olatie
Door R.G. Brown e,a. (2 zijn voorspelmethoden ontwikkeld die voordelen
bieden met betrekking tot de "data processing", daar slechta een gerins
hoeveelheid historische informatie bewaard hoeft te bl1jven. Bovend!eR
is het met deze Toorspelmethoden mogelijk, vrijwel ieder hlstorisch
vraag patroon te extrapoleren.
Voor nadere informatie betreffende de methode wordt verwezen naar de
Iiteratuur.
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frequenti.• voorspelling van het gemiddelde van de
verdeling van de vraag in periode t.

• smoothing eonstante, met 04«$ 1

• 0( • X (t) + (1 - ot ) S
1

( t -1 ), me t

.. eerste "gesmoothde" waarde van de discrete tijdreeks
in periode t.

D. procedure Toor het bepalen van 51 It) wordt single smoothing genoe.d.

Verder is: 52 (t) .. oc 5
1 (t) + (1- ClC) s2 (t-1), met

Si(t) .. tweede "gesmoothde" waarde van de disorete tijd
reeks in periode t.

voor het bepalen van s2 (t) wordt double smoothing

Indienf X (t) .. waarneming van de discrete vraag-functie in periode t
...
f tt)

dan is

"De aethode
genoemd.
Indien het patroon van de vraagfunotie oonstant is, dan luidt de
Toorspelling Toor de periode t + L:

i (t + L) .. s'(t)

Indien het patroon van de vraagfunetie een lineaire funetie is
van de tijd, dan luidt de voorspell1ng voor de periode t + L :

A 1 A

f (t + L) .. 2 5 (t) - Sa(t) + L. T(t) met
...
T ,t) .. sehatting van de helling van de lineaire funetie

in periode t.

T(t).. oc. [s1 ( t) _ g2 ( t) ]
1 -«

De afwijking tussen een voorspelling voor de periode t en en de
waarneming van de vraag funetie in periode t is de voorspelfout
e (t) in de periode t.

A

~ (t) .. f (t) - X (t)
Bu is M.A.D•• Mean Abs~lute Deviation.
Het M.A.D. kan berekend worden als gemiddelde:

1 'M.A.D. (t) • -t r:. I e (~ ) I-c.,
ot als voortsohrijdend gemiddelde:

M.A.D. (t) ,.! ~ I e (To)\
n T.- t - n + 1

of met behulp van smoothing:

M.A.D. (1:) .. o('\e (t)l+ l1 -0(') M.A.D. (t - 1).

Indian til.' <. 0.1 of n > 19 perioden, dan zijn de resul taten van de
rekenmethoden gelijkwaardig.
Het M.A.D. is een maat voor de spreiding in de afnamec1jfers.
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Ten~lotte wordt het Tracking Signal (T.S.) gedet~nleerd.

t
T.S.(t) • r. e (1:)1: _ 1

M.A.D.(t)

Het T.S. is een indieatie voor de betrouwbaarheid van de
'Toorspelling.

,.2.'9g4.rzoek naar Yoorspelaethoden.
Ket een bestaand eomputerprogramma zijn door .i4del van single aaoothlaB
(•• 0,2) en double smoothing (at. 0,1), voor de reeds eerder genoead. .'
50 historische atname funeties, voorspellingen berekend. De notatie
voorspellen 1 wordt uitgevoerd voor voorspellen d.m.v. single siaooth1nc.
en voorspellen 2 voor voorspellen d••• v. double smoothing.
Uit bijlage 3 blijkt ~t niet aIle afname tuneties of een oonstant
patroon of een 11neair patroon bezitten. ,
Iii bijlage, 14 is een afname funetie aet constant patroon geteken4-.
Voorspellen 1 en 2 geven beide-goede resultaten, zoals ook blijkt
uit het Tracking Signal. ,
In b1jlage 15 is een afname fUnotie met lineair patroon getekend.
De kwal1teiten van voorspellen 2 zijn beter dan die van voorapellen 1.
De afname funetie in bijlage 16 toont overeenkomst met .en.•tap-tunot1e.
Hier is voorBpellen 1 in het voordeel.
De responsie van voorspellen 2 op stap luneties en semi stap lunottes
wordt getoond in bijlage 11. Deze responsie bezit een duidelijk
"overshoot" effect •

• och voorspelsysteem 1, noeh voorspelsysteem 2 1s gesohikt als
univ,rseel syeteem. Een universeel syateem, dat bruikbaar is voor aIle
afnamefuneties van bevestigingsartikelen zal dan ook zijn.

• of een geaodificeerd voorspelsysteem.1.
• of een gemoditieeerd voorspelsysteem 2.
• of een eo.binatie van beide systemen.

e (t), M.A.D.(t), '.S.(t) worden berekand volgena Tgl. l3.2),
resp. vgl. t~.4) resp. vgl. l3.5) met 01.'. 0.05

2. IT.S.(t))wordt vergeleken met 4- 1) •...
,. Indien rt.S.(t)l < 4 wordt I (t + L) berekend ToIgen8 vgl. O~1l

JIlet CIl • 0.2. 2)

De gang van zaken bij het gemodifioeerde voorspelsysteem 1 is ala
voIgt:

1.

De keuze is voorlopig, in verband met de systee.introductie, en daar
mee Terband houdende opleidingsproblemen, gevallen op een gea04it1eeer4
voorspelsysteem 1. . . "
Doorslaggevend bij deze keuse was het teit dat de bestudering VaD bet'
M.A.D. en de verdelingen van voorspeltouten B!!n significant. .
argumenten leverde in het vgprdeel van een van beids .,.\e..n •.
In het vervoig op dit tussentijds verslag salop baais'van ·theoret18che
overwegingen nader aandaeht worden besteed aan de keuze Tan een optiaaal
voorspelsysteem.
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4. Indien I T.S. (t)l ~ 4 wordt:

I e (t) op nul gebracht..
• f l 'I: + L) voor 't. t, t + 1 en t + 2 berekend volgens vgl. (}.1)

lIet CIt. 0.4 3)

• ll.A.D. ( l:) voor t. t + 1 en t + 2 berekend volgensl

1M.A.D. ('t) .. 't-::t"
i .. t + 1

I e li) J

( (5) bIz 44)

Opmerkingenl

1) De grens h.s.' .. 4 wordt bepaald door de verdeling van de
afnamecijfers en door het risico op buiten de grenzen raken
indien er geen significante verandering in het patroon van
de afname cijfers optreedt. Dit risico is in het geval van
een exponentiele verdeling en een grens Ir.sl .. 4, ongev••r ~.

2) De keuze van de smoothing constante is een compromis tussenl
• stabiliteit (lage CIC. )
• responsiesnelheid (hoge oc. )
• nauwkeurigheid (zie bijlage 18)

3) Indien CIC. .. 0,4, heeft de responsie op een stapvormige
verandering in 3 period~n 90% van de etap bereikt.

4. De Vraag-voorraad oonfrontatie en het bestellen.
Indien de vraag-voorraad confrontatie doorlopend plaatsvindt dient,
zoals in de inleiding gezegd werd, de economische voorraad geoon
fronteerd te worden met Xr, Cell'] • Indien de confrontatie slechts

periodiek kan plaatsvinden dient de economische voorraad vergeleken
te worden met XL + 0.7 r~·] ,met L uitgedrukt in aantal perioden.

( (4) bIz 65).
De variabele XL + 0.7 r.·J 1s algemeen bekend als bestelniveau.

Bij een bestelsysteem waarbij periodiek beslissingsregels ten aanzien
van al dan niet bestellen gehanteerd worden, spreekt men over het
s - nive'au. Bij het s - S sy-steem wordt bij onderschreiden van s de

'voorraad aangevuld tot een niveau S. met
'"

- ..1. -S • Q +. -I X1 ,

Q- .. optimale seriegrootte

4.1. Ret s-niveau.
Het bestelniveau s [aco] kan geschreven. worden als:

8 e.o
) .. XL + 0.7 [_.J

is niet exact bekend. De voorspelling luidtlXL + 0.7 r~·l

SCat01 • XL + o. 7c-01 .. '"

XL + 0.7 + t~. • 5L + 0.7
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lu is 5 tr 'L + 0,1 - 51. , L + 0,1

Verder is, gezien de gevolgde voorspelmethode
A ...

XL + 0,1 • (L + 0,1). X1

De variabelen kunnen voorzien worden van tijdindices, waarna
de 'volgende formule voor het besteln1veau ontstaat.

A A

5 COl.J (t) '" (L + 0,1) • f (t + 1) + t ••• 81• -It + 0,1'
De factor til_ kan zonder meer voor een gegeven Ol. , u1 t tabellen
bepaald worden. ( (4) blz 26 , (6) )
De spreiding 51 kan bepaald worden:

1. Ket behulp van de empirische relatie 8 1 = c .X1 P •

Het nadeel van de~e methode i~ dat voor een aantal artikelen
de afnamecijfers gedurende lange t1jd bewaard moeten ._lijven,

. teneinde de empirische re~atie 51 • c.X1 P voortdureud t.
kunnen herzien. .

2. Met behulp van een relatie tussen 51 en M.A.D., welke tneo~tl.ch

voor een neg. expo verdeling van de afnamecijfers iSl

51 • ~ • M.A.D. «2) blz V25)

Dat er inderdaad een sterke correlatie tussen 51 en M.A.D.
bestaat blijkt uit bijlage 19.
Na substitutie van bovenstaande relat1e gaat de formule van
het bestelniveau over in:

{4.a·~\.·'
"".'''',{:.

(t) • (L + 0,1) • i (t + 1) + t t. M.A.D. (t).
~. ,

JL + 0,7
Het M.A.D. nu is een variabele die periodiek berekend wordt,
als onderdeel van de normale rout1neprocedure.
Bovendie~ blijkt er een relat1e te bestaan van de voral

A P
M.A.D. (t) • c • X(t + 1) (bijlage 20)

Men mag (vooralsnog theoretisch onbewezen) aanneaen, dat het
M.A.D., berekend uit deze relatie een betrouwbaarder maat 1s
van de spreiding in de afnamecijfers, ,dan het JI".A.D.,
berekend door m1ddel van exponential smoothing van de absolute
voorspelfouten.

eDe factor t~•• 2 is voorlop1g ingesteld op 1,8.

, met24 • X, • F

(.+~) • F.V.P.

4~2.De optimale seriegrootte••
De optimale seriegrootte Q wordt berekend volgens de formule
van

F • orderkosten per bestelling

a D rentab11iteitsfactor

~ • risico 1ncourant factor.
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5. Bet cOlllputer prOgramma.
De resultaten van het voorgaande onderzoek z1Jn gebruikt bij het
opstellen van het computer programma voor de I.B.M. 1410 van het
Philips Rekencentrum. Het schrijven van het programma en het ver
sorgen van de input en output behoorde niet tot het afstudeerwerk.

, met

E - 8.. ,met
1

1

Yoorraad.

wordt berekend volgens:
".

+ S - E - t 11

5.1. Het hoofdbloksohema. enige opmerkingen (bijlage 21)
1. Op een bestandtape worden die gagevens uit de periode t-1 bewaard,

die nodig zijn bij berekeningen in de periods t, zoals 51,
M.A..D., enz.
Op een mutatietape worden mutatiegegevens dieop de periode t
betrekking hebben ingevoerd, zoals x

1
(t), mutaties in de

F.V.P., mutaties op de in de oomputer output geadviseerde
beatelhoeveelheid.

2. Van een nieuw oodenummer ontbreken historische gegevens.
Daarom worden de 6 eerste perioden gebruikt voor het berek.nen
van beginwaarden voor 81 en M.A.D. De beginwaarden van S1 en
M.A.D. worden berekend ale het gemiddelde van de afnamecljfers
in de eerste 6 perioden. Counter 2 dient V00r het tellen van
het aantal initiele runs.

3. Counter 1 wordt op 2 gezet, indien IT.s.l > 4. Iedere volgende
run wordt van de inhoud van counter 1, een afgetrokken.
Op deze manier is het mogelijk het geaodificeerde voorspel
systeem 1, dat onder ).2 besproken Is, te verwezenlijken.

4. Het bestelniveau wordt berekend volgens formule (4.3).
Gebruik van de relatie (4.4) is voorlopig nog n1et mogelijk,
daar bij de I.B.M. 1410 nog geen subroutine voor het berekenen
van een logarithme aanwezig is.

5- .lIs orderurgentie wordt berekend:

v • werkelijke

7. De bestelserie

Q • S - E • Q,'M

E • economische voorraad.

6. Als leverurgentie wordt berekend:

).2. Programma verbeteringen.
Parallel aan een integratie van het programma bestelprocedure
bevestigingsartikelen in het bestaande aysteem van gemechaniseerde
R.G.T. procedures, zal aandacht worden besteed aan verbetering van
dit programma. (zie b1jlage 2, het pijlendiagram).
Voordat tot verbetering kan worden overgegaan is het noodzakelijk

.dat met het bestaande programma ervaring wordt opgedaan. Verder zal
aan verbeteringen in het rekenprogramma een zeer gerichte theoretische
atudie vooraf moeten gaan. .
Het perfectioneren 1s voorlopig gericht op de Yolgende punteD:

• Het voorspelsysteem (z1e ~.2)
• Het besteiniveau, met name het gebru1k van de relatie (4.4)
• De output.
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6. Konsekwentiee van een nieuwe beatelprocedure. ,
Ben nieuwe bestelprocedure voor bevestigingsartikelen sal gevolgen
hebben voor het Planning- en Produktle Bureau R.G.T. en voor d.
Inkoop Centrale.

6.1. Het Planning- en Produktie Bureau B.G.T.
Bij diegenen die op het Plann. en Prod. Bureau R.G.T.'werken, en in
de toekomst met de vernieuwde bestelprocedure voor beve8ti8incearti
kelen in contact zullen komen, is kennis betreffendeprineipee.n '
fei,ten een noodsaak.
Een cursus waarbij kennis over de principe8 van statistlek, voar
spellen en bestellen, en feiten over de procedUre, input en output
van het programma wordt overgedragen staat dan ook als aetueel op
he t programma.

6.2. De Inkoop Centrale.
Tot nu toe werden. voor ieder artikel met constants frequenti.
bestellingen·geplaatst. waarbij het aantal stUk. perbes,tlllng
varie.rde. In de toekomst zal, het aantal stuks per b.stelling ••
per artikel vrijwel constant zijn, maar zal de bestelfrequentie ••n
variabele worden.
Dit heeft, overigens zeer welkome, konsekwenties voor het werk van
de Inkoop Centrale.
Ter illustratie van hetgeen verwacht mag worden bij ins~ailati. van
een optimaal bestelsysteem is voor de 50 artikelen uit d. st••k
proef een reoonstructie uitgevoerd over h.t tijdvak augustus 1961
tim december 1962.
In bijlage 22 wordt een vergelijking'gemaakt van de variabele
kosten die het gevolg zouden zijn geweest van best.ll.n met een .,,' ~

frequentie van eens per maand, .n de variabele kosten bij optiaaal
bestellen.
E.n toelichting op de tabel wordt gegeven in bijlage 23.
De orderkosten per bestelling, zijnde f. 40.-, wsarin e.n bedrag
van f. 25.- is opgenomen voor het Inkoop- en buitentraject, ziJn ala
gegeven beschouwd. Bij een poging om het gehele bestelsyste•• te
optimaliseren zouden ook deze orderkosten nader ondersocht .o.ten
worden.
De beinvloedbare Kosten zijn als functie van de bestelfrequ.nti.
getekend in bijlage 24.
Een belangrijk criterium bij het beoordelen van eeri beatelsysteea,
is de verhouding tussen de kosten van een bestel11ng en de w&ard.
van het bestelde. Hoe deze 'verhouding ligt bij de verschillende
bestelsystemen, blijkt uit bijlage 25.

7. Overzicht.
De vorderingen per 1 mei 1963 worden in het pijlendiaaram aanpgeven
door een datumlijn. Het testen van het programma zal nog enige wek.n
duren. Daarna kan de eerste output verwacht worden, .et behulp waar-
van dan de' procedure getoetst kan worden.
De voorbereiding van verbeteringen in het reken- en output programma
is reeds begonhen, en zal in de komende maanden een belangr1jk deel
van de beschikbare tijd opeisen.
De opleiding is het voorbereidingsstadium vrijwel voorbij, en zal
over ongeveer een week kunnen beginnen.
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In de-komende maanden zal naast een gerichte voorbereldlng van
T.~beteringen, een onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelljk
he4en tot het gebrulk van regeltheorle en fl1tertheorie-bij het
extrapoleren van een discrete tijd reeks.

10 mel 1963.
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Regressielijn
- p

Sf = C X1

Betrouwbaarheidsgrenzen

C - p< - pf . X1 31< f. c. X1

T.E.O. 016.46.01/4

Bestelprocedure
bevestigingsartikelen

Bijlage 5
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i
1
i
;j

j

j = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

~
'0 '0 '0 <wM ><

j Xl:~j .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ..... ..... ..... '0..... o1"M>< >< <w.

~ ~'" >< '0

i
..... ..... '" .....

<w. <w.

"
, , ><

=
- '"• ..... I

1 0.15
0 0 0 0 0

2 0.45 0.02 0.02 0.0 0.02 0.02 O.O~ 0.04 0.02 0.20 0.090 0.040 1.84 0.828

3 0.75 0.06 0.04 0.08 0.02 0.04 0.04 0.28 0.210 0.157 1.78 1.335

4 1.05 0.02 0.06 0.02 0.02 0.12 0.126 0.132 0.46 0.483

5 1.35 P.02 0.02 P·04 0.04 0.02 0.06 0.02 0.22 0.297 0.400 1.30 1.755

6 1.65 0.02 0.02 0.04 0.066 0.109 0.18 0.291

1 1.95
0 0 0 0 0

8 2.25 b.02 0.02 0.04 0.090 0.202 0.08 0.180

9 2.55 P.02 0.02 0.051 0.130 0.02 0.051

10 2.85 b.04 0.02 0.06 0.171 0.486 0.12 0.342

11 3.15 0.02 0.02 0.063 0.198 0.02 0.063

p. j = 0.14 0.10 J.18 0.08 0.02 0.12 0.04 0.08 0.04 0.04 0 O.OE 0.04 0.02 0 0 0.02 p .• = z: = 2:= l:=

1.00 1,164 1,854 5.334

2: =
X 0.14 0.20 p.54 0.32 0.10 0.72 p.28 0.64 0.36 0.4C 0 0.96 0.52 0.2E 0 0 0.34 5.80

P' j 2 j =

2
L=

P'/2j = 0.14 0.80 .62 1 .28 C.50 4.3 1.96 5.12 3.24 4.0C 0 1.52 6.16 3.92 0 0 5.78 50.96

~Correlatie tussen X (f1) en N(~2)' N = aantal afnemers.
1

Totaal aantal waarnemingen = 50.
Pij = fractie van het totaal aantal waarnemingen, waarvoor 11 = X1i en ~2 = X2j

T.E.O. 016.46.01/4
bijlage 7
:Bestelprocedure
bevestigingsartikelen
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- - 0,48
\I 0,499 x 17,32

- 1,417•

50,96

1,854

S~ .. 1,854 - 1,355 - 0,499

S~ • 50,96 - 33,64 .. 17,32

, )
COY (!1' !2) .. E ~ (!1 - 11) ~ - X2) ) .. E (!1 !2) - E ~~1) E (~)

E (!1 ~) • ~ 1Pij X11 X2j - ~ X11 "1 Pij X2j - 5,'34

COY (!1' ~) - 5,334 - 6,751 .. - 1,417

oov (!1' ~)
r (!1' ~) • JYar (!1) Yar (~)

Pij is de fract!e van hat aantal waarnemingen W88.rToor !1 • l 1i en ~ • 12j•

met j.1, ••••••••• ,17.

waarden 111 kan aannemen, met i. 1, ••••• ,11.

J:. " L12 • E (~) ~ 1£ j Pij X2j "" -j p. j X2j '· 5,80 met p. j -

Var (!1) .. ~ .. E (!1 - 11)2.. E (~~) - ~ E (X1) ~ 2

Var (~) - ~ • E (~) - ~ E (X2)~2

B {!~) -lj ~ Pij X~i -lpi. X~1 '"

E (!~) .. If i Pij X~j .~p.j X~j ..

11-S/11 is een continue stochast1sche variabele, welke na in4eling in 1t1••••

o",ergaat in een discrete stochaatische Tar1abele, het klassem1dden, welke ~',

!2-. i8 een discrete 8tochastische Tar1abele,

,.a.o. 016.-46.01/4
. biJl&Be 8"

.s".lpzioo"'ure
. DeTe8"iPllP

!oel1cht1ng op de berekening van de correlatie tU8sen 51/11 'en N.
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Regreasielijn

M.A.D. = c.sf

correlatiecoefficient

r = 0,994

c = 1,28

P = 0,959

616.46 :01!4

Bijlage 19

Bestelprocedure
bevestigingsartikelen
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Bijlage 20

Bestelprocedure
bevestigingsartikelen

Regressielijn

M.A.D. : c. F P

c = 10,91

P = 0,776

correlatiecoefficient

r : 0,957
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Voorprogramaa
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BESTELPROCEOURE BEVESTI GI NGSART IKELEN.
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bijlage 22

len OPTIMAAL BESTELSYSTEEM j H1JIDIG BESTELSYSTEEM

waarde v.d order- + , order- +
gem.afname optimale aantal order- werkvoor- , werkvoor-

F.V.P. per maand gem.afna- serie- bestel- kosten raadkos- werJevoor- raadkoB- werkvoor- Boete

Codenummer Omschrijving (gld.per (aantal
:ue per grootte lingen ten raadkos- ten raadkos- t.o.v.

stuk) maand
per ten ten optimaal

stuks) (guldens) (aantal) per jaar jaar per jaar per jaar
per jaar per jaar systeem

stuks 19u1dena) 19u1dens) (guldens) (guldens) (guldens) (guldens)

K 558 LB/4x3J Isolatiebuis 0,0303 24708 749 70000 4,23 169 212 381 75 555 174

B 002 AF/2x6 Cyl. bev. bus 0,0028 247835 694 700000 4,25 170 196 366 69 549 183

B 002 AF/3x7 .. 0,0020 199206 399 700000 3,43 137 140 277 40 520 243

B 010 AG/1x2 Klinknagel 0,0005 83359 42 1100000 0,91 36 55 91 4 484 393

B 020 CD/4 Zeskante moer 0,0025 17835 44 180000 1, 19 48 45 93 4 484 391

B 020 CD/5 .. .. 0,0031 2806 9 70000 0,48 19 22 41 1 481 440

B 020 ED!2,6 .. " 0,0034 150671 511 560000 3,22 129 190 319 51 531 212

B 020 ED/5 .. .. 0,0067 288229 1930 450000 7,67 306 302 608 193 673 65

B 020 U/2,6 " " 0,0035 28641 100 220000 1,56 62 71 139 10 490 351

B 024 A:i/4x2 Felsmoer 0,0180 3717 67 35000 1,27 51 63 114 7 487 373

B 046 AA/2,6 Verande drukring 0,0028 1635 4 56000 0,35 14 16 30 0 480 450

11 046 AA/8 " .. 0,0045 54435 245 280000 2,33 93 126 219 25 505 286

B 050 AD/2,6 Sluitring 0,0004 164012 66 1400000 1,41 56 56 112 7 487 ) 375

B 050 AD/4 " 0,0005 327365 160 1800000 2,18 87 90 177 16 496 319

B 050 AM/2,6 .. 0,0005 13641 7 450000 0,36 14 22 36 1 481 445
I

B 050 CD!2,6 " 0,0005 550276 275 2800000 2,36 94 140 234 . 28 508 274

B 050 CD!4 .. 0,0008 1166716 929 2800000 5,00 200 224 424
0

93 573 149ro

B 050 CD/5 .. 0,0013 346582 450 1400000 2,97 119 182 301
~

45 525 224

B 050 CP!6 .. 0,0040 4071 16 70000 0,70 28 28 56 • 2 482 426

B 050 CR/4 " 0,0008 99965 80 900000 1,33 53 72 125 I 8 488 363

B 050 ED!4 .. 0,0031 288947 894 700000 4,95 198 217 415 0 89 569 154
~

B 053 AD!3 Verende tandring 0,0016 68788 110 450000 1,83 73 72 145
""'

11 491 346

B 053 BD/2,6 " " 0,0014 567553 794 1800000 3,78 151 252 403 79 559 156
><

B 054 ED/2x6 Schroef 0,0021 107206 225 560000 2,30 92 118 210 N 23 503 293

B 054 ED/2, 6x3 " 0,0026 28247 73 220000 1,54 62 57 119 ~ 7 487 368

B 054 ED/2,6x8 .. 0,0023 91053 209 560000 1,95 78 129 207 21 501 294
~

B 054 ED/3 x12 " 0,0028 354106 991 900000 4,73 189 252 441 Ql 99 579 138

B 054 ED!3x60 " 0,0120 18600 223 90000 2,48 99 108 207 ~ 22 502 295

B 054 ED/5 x30 .. 0,0110 18518 204 90000 2,47 99 99 198 :oJ 20 500 302~

B 054 EE!3 x6 " 0,0046 99641 458 350000 3,43 137 161 298 Ql 46 526 228'0

B 054 EM/3x12 " 0,0160 9218 147 56000 1,98 79 90 169 0 15 495 326()

B 054 GL/3x40 " 0,0183 1776 32 22000 0,97 39 40 79 3 483 404
~

B 054 GL/5 x1 5 " 0,0198 4753 94 35000 1,63 65 69 134 P< 9 489 355

B 055 ED/3x6 " 0,0023 149635 343 700000 2,56 102 161 263 34 514 251

B 055 ED!3x8 " 0,0023 167835 384 700000 2,88 115 161 276 ~ 38 518 242
a.I

B 055 ED!4x8 It 0,0031 37488 115 280000 1,61 64 87 151 III 12 492 341
''-'

Il 056 AA/3x25 Houtschroef 0,0050 9947 50 110000 1,08 43 55 98 .. 5 485 387
'"

B 056 AA/4X1 7 .. 0,0056 34465 193 220000 1,88 75 123 198 Ql 19 499 301

B 057 CA/z,4x7 It 0,0040 188 1 14000 0,16 6 6 12
Po

° 480 468

B 057 CA!4x20 " 0,0045 4988 22 70000 0,85 34 32 66 ~ 2 482 416.,
B 057 cIi!3x1 5 It 0,0105 664 7 18000 0,44 18 18 36 +> 1 481 445.,
B 058 CD!3x6 Schroefbout 0,0066 5023 33 56000 1,08 43 37 80 0 3 483 403

~

B 061 DD/4](8 Stelachroef 0,0082 37764 309 180000 2,51 100 148 148 ~ 31 511 363Ql

B 070 AD/8l:l5/16" Zelftappende schro~' 0,0085 38023 323 180000 2,54 101 153 254 'C 32 512 258
~

B 070 AD/8N3/81t "
It 0,0083 127371 1052 280000 5.47 218 232 450 0 105 585 135

B 071 AD/5N1!4 1t Zelfsnijdende " 0,0068 3200 22 45000 0,85 34 31 65 2 482 417

B 108 AF/5 Opsluitring 0,0033 98853 326 450000 2,64 106 148 254 33 513 259

B 201 AF/6 Soldeerlip 0,OC68 7888 53 70000 1,35 54 48 102 5 485 38~

B 201 CF/2,6x5 " 0,0037 33059 122 220000 1,80 72 81 153 12 492 339

49 302 06 Stekerhelft 0,0720 21779 1560 45000 5,78 230 324 554 156 636 82

117 4661 5767 10428 24.000 1613 25613 15185

T.E.a. 016.46.01/4



Toelichtlng b1j b1jlage 22.

.
Be~telproeedure 23
'Bevestigingsartikelen'

koloIll 3 F.V.P. (gld. per stuk). De prijzen zijn overgenomen uit:"beveatlg1n,..
artikelen prijslijst B. 1-5-1962".

koloIll 4 X1 ... gem. afname per maand (aantal stuks), berekend over het t1jd"'>
august~8 1961 tim december 1962.

kolom 5 Waarde van de gemiddelde afname per maand (guldens) ... I, • y.t.f.

kolom 8

kolom 1

,
berekend volgens d. foraal.

12 • X1
Q,-

12 • 11
Q.W • f.40,-

~ ). F.V.P.

'~.:;-~....W&.;;l~stuks ) •
1 • F

Orderkosten per jaar (guldens) d

met F ... orderkosten ... f.40,
~= rentabiliteitsfactor
B= risico incourant factor

~ + ~ ... 0,20

Aantal bestelli~gen per jaar =

Optimale

van Camp

6kolom

koloc. 9
~. .

Werkvoorraadkosten per jaar (guldens) == (~ + ~ ) • 2 • F. V.P.

Werkelijke voorraad = werkvoorraad + veiligheidsvoorraad~

Gemiddelde werkvoorraad ... Q,-/2

kolom 11 Orderkosten per jaar. per codenummer ... 12 x f.40,- ... 480.- f

aangenomen. dat voor ieder codenummer eens per maand een order
geplaatst wordt.

kolom 12 Werkvoorraadkosten per jaar (guldens) ... (~+ ~ ) • 11
2 • P.Y.P.

kolom 14 Boete t.o.v. optimaal systeem (guldens) ... inhoud kolom 13 - inhoud
kolom 10.



·T.E.O. 016.46.01/4

Bijlage 24

Bestelprocedure
bevestigingsartikelen

Vergelijk1ng van de beinvloedbare voorraad- en orderkosten die ontstaan b1j
het toepassen van verschillende bestelsystemen.

'Kosten
per jaar
(guldens)

----... -----0

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5

1/n

Optill&al
systeem

bestelfrequent1e

totale koaten

• een bestel11ng
per n maanden

\
\
\
\

\
\
\
\
\

\
\

\ ,
"~, --

" --
........ --'- --- --'--werkvoorraad- _ - - __

koaten ---.......;;;;.,;"";;;...;..;;..;;.,;,,.--...,.-

orderkosten

5000

25000

15000

20000

10000

I .
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T.E.O.016.46.01/1

BESTELLEN VAN BEVESTIGINGSARTIKELEN

Het tweede en laatste verslag van het afstudeer

werk van C.J.G.J. van Ham, studerend aan de

Afdeling der Elektrotechniek van de Technische

Hogeschool te Eindhoven.

Het afstuderen stond onder leiding van

Prof. Ir. W. Monhemius, Hoogleraar in de

Econometrie en Kwantitatieve Methoden van de

Bedrijfsorganisatie, en Ir. rl.N. van Hees,

medewerker van' de Afdeling T.E.O. - R.G.T. der

N.V. Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.

BiJ het oplossen van mechanisatie problemen werd

samengewerkt met de heer H.J.M. Moonen, eveneens

medewerker van de Afdeling T.E.O. - R.G.T.

Eindhoven, oktober 1963.
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a. Li teratuur
b. Tabel van symbolen

1. Inleiding

2. De output van het programma "bestelprocedure 'bevestigingaartikelea"

3. Het programma "bestelprocedure bevestigingsartikelen"

4. De input

5. Overdracht van ke~niB over principes en feiten

6., Kosten, verband houdend met de mechanisohe procedure

1. Gemodificeerde Voorspelsystemen

8. Enige statistische aspecten van voorspellen

9. Simulatie van statistical forecasting

10. Simulatie van statistical forecasting; tracking sign~l onderzoek

11. Nogmaals voorspelsystemen

Bijlage A.

Bijlage B.

Bijlage C.

Grafieken, tabellen en illustraties bij de tekst.

De seriecorrelatie van voorspelfouten bij single
exponential smoothing.

Programma's voor de I.B.M.1620

C.1. Programma Toor de simulatie van statistical
forecasting; algemeen.

C.2. Programma Toor de aimulat1e van statistical
forecasting; onderzoek yan het tracking signal.
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TABEL VAN IN HET VERSLAG GEBRUIKTE SYKBOLEN.

c
E
elt)
F
F.V.P.
h(t)
I
L
m
m

1
ll.A.D.tt)
n
p

~..
Rxx
s\t)

S2(t)

toe

'(t)
T.S.(t)
V
X

X
1

X(t)..
x( t)

• parameter
• economische Toorraad
• Toorspelfout in de periode t
- orderkosten-per bestelling
- Fabrieks Verreken Prijs
• impulsresponsie van een voorspelnetwerk
• Toorraad
• levertijd
- aantal peri odes
• aantal initiele periodes

• Mean Absolute Deviation in de periode t
- aantal Trijheidsgraden
• parameter

- optimale seriegrootte
• seriecovariant!e

• eerste "gesmoothde" waarde van de discrete tijdreeks in de
periode t

- tweede "gesmoothde" waarde van de discrete tijdreeks in de
periode t

- parameter

- schatting van de "trend" in de periode t
- Tracking Signal in de peri ode t
- werkelijke voorraad
- stochastische variabele

- afname per periode

- waarneming van de discrete vraagfunctie in de periode i

• Toorspelling van het gemiddelde van de frequentieverdeling
Tan de Traag in peri ode t

- smoothing constante

• rentabiliteitsfactor
• 1- 0(
• risico incourant factor
• 1- (s
• smoothing constante
- parameter van een negatief exponenti'le Terdeling
• seriecorrelatie
• standaardspreiding
- vertragingstijd



1 •

1. IIfLEIDING.

De eerste volledige, foutloze en bruikbare informatie uit het
I.B.)(.1410 programma "BESTELPROCEDURE BEVESTIGINGSARTIKELEN"
is medio september 1963 gereedgekomen.
Hiermee is het stadium van invoering en overdracht van de
bestelprocedure bereikt. In het pijlendiagram (b1jla~e A-1);
waarin de verschillende faaen in hun onderlinge volgorde
afhankelijk zijn opgetekend, is de situatie per half
september 1963 door een datumlijn aangegeven.
Bet bereiken van daze mijlpaal is een gesohikte gelegenheid
om Yoor de tweede en laatste keer verslag te doen over het
afatudeerwerk. ,
In het eerate gedeelte van het afstudeerverslag werd aandacht
geschonken aan de eerate faaen, de orientatie en analyse van
atnamecijfers. Verder was een deel van het verslag gewijd aan
de theorie van voorspellen en bestellen, aan de keuze van een
bepaald voorspelsysteem en aan het daaraan gekoppelde beetel
systeem. Het computerprogramma kwam summier ter sprake.
In het tweede gedeelte van het veralag zal, met ala uitgange
punt de computeroutput, aandacht worden besteed aan het pro
gramma, de input van de mechanische procedure, de opleid1ng,
financiele konaekwenties van het systeem, alsmede aan
voorspelsystemen en aan simulaties op een I.B.M.1620, opgezet
met het doel aanvullende en noodzakelijke informatie te
winnen over'variabelen die een sleutelpositie innemen bij
genoemde voorspelsyatemen.
Van het, op pag.12 van het tussentijds verslag, in het Toor
uitzioht gestelde onderzoek naar de mogelijkheden van het
gebruik van regeltheorie en filtertheorie bij extrapolatie
van discrete tijdreekaen, is niet veel gekomen omdat het
onderwerp, na enige literatuurstudie, te complex bleek te
zijn.

,Om herhalingen te voorkomen zal in dit verslag verwezen worden
naar het in mei verschenen tussentijds verslag.



2.

2. DE OUTPUT VAN HET PROGRAMMA "BESTELPROCEDURE BEVESTIGINGSARTIKELEN",

Bijlage A-2 is een copy van een bladzijde van de september 1963 output.
De informatie, welke via deze output ter beschikking komt, kan haar
doel en gebruiker gesplitst worden in twee gedeelten, te weten:
2.1. Informatie, bestemd voor de besteller van bevestigingsartikelen.
Daze informatie bestaat uit een gedeelte dat dient ale handle1ding bij
het plaatsen van bestellingen, en een gedeelte dat bij ju1ste interpre
tatie inlichtingen verschaft over abnormaliteiten in afname, voor.pel
eysteem, voorraadstand, orderstand etc.
2.2. Informatie, bestemd voor diegene die tot taak heeft, het sTetee.
te onderhouden.
Deze twee informatieblokken zijn in de output duidelijk gescheiden door
een aantal lege kolommen.

ad.2.1
2.1.1. Hulpcode.
Bij de introduktie van mechanisering op het gebied van administrat1eve
procedures ontstond behoefte aan volledig numerieke codenummers. I

De naam hulpcode spreekt voor zich. Niettemin is het de bedoeling dat
in de toekomst het codenummer (technlsche code) volledig pIaate zal
maken voor wat nu nog hulpcode heet, vandaar het aanwezig z1jn in de
output. De hulpcode wordt in het programma (hfdst.,) gebruikt als var
gelijkingsmiddel bij de confrontatie van bestand en mutaties.
ttussentijds verslag, 5.1.1).
De hulpcode is, evenals de werkelijke voorraad en het verbruik ·vorige maand,
afkomstig uit ponskaarten welke ala output geproduceerd worden door het
programma "voorraadadministratie". Het zal nu dUidelijk zijn dat door
integratie van het programma "bestelprocedure bevestigingsartikelen" en het
programma "voorraadadministratie" onder andere een aanzienlijke tijdwinst
geboekt kan worden. Over de opleiding die een noodzakelijke voorwaarde
vormt voor integratie, wordt in hoofdstuk 5 geschreven.

2.1.2. Codenummer.
Het codenummer (technische code) is niet beschikbaar in de output van
enige bestaande mechanische procedure, en moet daarom eenmalig, door de
besteller, tezamen met andere informatie, aangevoerd worden (hfdst.4).
De technische code heeft ala doel, een snelle herkenning van het artikel,
door de besteller, mogelijk te maken.

2.1.3. Bestelserie. .
Voor de berekening van de bestelserie, zie tussentijds verslag, 5.1.7.
De bestelserie staat in de, voor de besteller, belangrijkste kolom van
de output. Indien de onder bestelserie gereserveerde ruimte Toor een
bepaald codenummer blanco is, dan heeft de vraag-voorraad confrontati.
uitgewezen dat het bestelniveau nog niet bereikt is, en dat dus geln
bestelling geplaatst hoeft te worden.
De in de output vermelde bestelserie is slechts een advies aan de
besteller. Wijkt de besteller om een of andere reden van de geadviseerde
hoeveelheid af, dan dient het verschil de volgende periode als mutatie
ingevoerd te worden (hfdst.4).

2.1.4. C1.
C1 betekent counter 1 (tuseentijds verslag, 5.1.3). Ale het getal, verm,ld
in de kolom C1, afwijkt van nul, dan vormt dit feit een indicatie voor de
besteller dat het betreffende codenummer extra aandacht verdient. Ret aan
wezig ziJn van C1 op de output hangt samen met het gekosen voorspelsysteem
(hfdst.?).



2.1.5. C2.
~2 betekent counter 2. Is het getal in de kolom C2 niet geIijk aan zea, dan
is dit voor de besteller een indicatie dat hij te maken heeft met een aan
lopend codenummer (tussentijdsverslag 5.1.2). Een aanlopend codenummer wordt
gedurende de zes initiale periodes door de besteller behandeld zonder hulp
van de output.

2.1.1. Leverurgentie.
De leverurgentie ontstaat na deling van de werkelijke voorraad door de voor
spelde behoefte per maand, en verschaft dus informatie over het aantal
maanden waarvoor de werkelijke voorraad naar 8chatting voldoende zal zijn.
De leverurgentie is voor de pesteller een hulpmiddel bij het chasseren.

2.1.8. Werkelijke voorraad.
Door de werkelijke voorraad in de ou~put te vermelden, ontvangt de besteller
een cijfer dat hij kan vergelijken met zijn eigen gegevens (stelllngkaart).

2.1.9. Economische voorraad.
De eoonomische voorraad wordt in het programma geadministreerd, waarbij

"boek" wordt gehouden van inwendige mutaties (bestelserie) en uitwendlge
mutaties (afname, correctie op geadviseerde bestelserie).

ad 2.2.
2.2.1. Totaal verbruik.
Deze kolom wordt alleen voor een aanlopend codenummer ingevuld. Het totaal
verbruik wordt gebruikt voor het berekenen van startwaarden van voorspe.lling

. en M.A.D.

2.2.2. Verbruik vori~e maand.
Dit gegeven is van nut, indien een herhaling van de analyse van afname
cijfers noodzakelijk geacht wordt in verband met een veronderstelde of
bekende verandering in het afnamepatroon.

2.2.3. Voorspelllng komende maand.
2.2.4. M.A.D.
Beide variabelen zijn onmisbaar bij het uitvoeren van een "financiale
analyse (hfdst.6) en bij het herz1en"van de be trekking tussen M.A.D. en
voorspelling (tussentijds verslag 4.1).

2.2.5. Tracking Signal.
Het aantal overschrijdingen en de mate van overschrijding geeft, in verge
lijking met de theorie een indicatie over de bruikbaarheid van het geyolgde
voorspelsysteem.

2.2.6.
De kolommen bestelserie en voorspelling samen verschaffen nog informatie
over het totale aantal te verwachten bestellingen per tijdseenheid. (hfdst.6)
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3. RET PROGRAMMA "BESTELPROCEDUH.E BEVESTIGINGSARTIKELEN".

'.1. In het tussentijds verslag is in hoofdstuk 5 reeds een en ander over
het programma geachreven, onder verwijzing naar op andere plaatsen in dat
verelag aangegeven rekenprocedures, en het blokschema (bijlage 21).
Bij het testen van het programma met behulp van speciaal voor dit doel
gemaakte testbestanden en -mutaties werden een aantal fouten ontdekt die
ingedeeld konden worden in twee categorien:

• programmearvergiasingen
• onvolkomenheden bij de programma beaturing.

Op de aerate categorie zal hier niet nader worden ingegaan. De, na enige
heratellingen, ontstane programma besturing zal beschreven worden.

3.2. De programma besturing.
Bijlage A-3 is een blokschema van het programma, waarin de manier waarop
gekozen wordt tussen verachillende onderdelen van het programma, duide11jk
worat.
Inhet blokschema is de normale gang van zaken met dikke lljnen aangQgeven.
Het is hier nlet de plaats om op aIle details in te gaan, maar de hoofd
zaken Bullen summier toegelicht worden.
Zowel op de bestandtape als op de mutatietape komen de codenummera voor in
een Tolgorde welke be~aald wordt door de hulpcode. (resp. bestandnummer en
mutatienummer genoemd). .
Belangrijke informatie voIgt uit het vergelijken van de bestandnummers en de
mutatienummers. Is namelijk de assortiment situatie sedert de laatste periode
ongew1jz1gd (d.w.z. zijn er geen nieuwe codenummers bijgekomen), en zijn alle
mutaties aanwezig, dan zal steeds bij ieder bestandnummer een zelfde mutatie
nummer gevonden worden. Is een nieuw nummer toegevoegd dan zal, nadat voor
een aantal nummers de situatie norma~l was, op een gegeven moment blijken
dat het volgende mutatienummer kleiner is dan het volgende bestandnummer.
Het nummer wordt dan herkend als zijnde een nieuw nummer, en ala zodanig
behandeld. Vervolgens wordt de volgende eenheid informatie op de mutatie
tape vergeleken met dezelfde eenheid informatle op de bestandtape.
Is nu bijvoorbeeld het mutatienummer groter dan het bestandnummer dan
betekent dit dat voor het artikel, aangeduid met het bestandnummer , de
mutatie voor de betreffende periode ontbreekt. Dit is een abnormale
situatie welke zelden voor zal komen, maar waar niettemin rekening mee
zal moe ten worden gehouden.
Ben nummer kan verwijderd worden door de besteller. De manier waarop wordt
duidelijk in hoofdstuk 4.
In het normale geval (mutatienummer = bestandnummer) zal vervolgens gecon
troleerd worden of de mutatie compleet is. De mutatie is opgebouwd uit
informatie, afkomstig van drie kaarten (hfdst.4). Ontbreekt de inforaatie
van een van deze kaarten, dan wordt dit gesignaleerd.
Een belangrijke taak is bij de besturing toegekend aan C2. Voor een t1normaal"
oodenummer is C2 .. 6 (zie output, A-2). Een nummer dat "rijp" is voor de
eerete voorspelling wordt gekarakteriseerd door C2 a 5.
Is 02 < 5. dan blijft de rekenprocedure beperkt tot het opbouwen van het
bestand, d.w.z. het verhogen van het totaal verbruik met het uit de autaties
bekende verbruik vorige maand.
In alle gevallen die afwijken van de normale gang van zaken, verschijnt in
de output een alphamerieke boodschap. Daze boodschap luidt, afhankelijk van
het gekozen programma·onderdeel:

NIEUW NUMMER
NIEUW NR. MET INCOMPL. MUTATIE
MUTATIE ONTBREEKT
NmWlER IS AFGEVOERD
MUTATIE NIET COMPLEET
EERSTE VOORSPELLING
• DE MAAND VAN DE BESTANDS OPBOUW.



4. DE INPUT.
4.1. Recapitulatie.
De input, nodig voor het uitvoeren van de procedure in de periode t,
bestaat uit:

de bestandtape, geproduceerd in de periode t-1.
informati'e over mutaties in de periode t-1'.

4.2. Informatie over mutaties.
Deze informatie beetaat uit de inhoud van een drietal kaarten,'te wsten:

kaarten, afkomstig uit het programma "voorraadadministratie" •
• de prijskaart l-kaart). In deze kaart staan onder andere hulpc04.

(komt natuurlijk op 1eder soort kaart voor, ale herkenningsmiddel)
en F.V.P. (Fabrieks Verreken Prijs). Informatie over de F.V.P. 1s
onmiebaar bij het berekenen van de optimale beeteleerie •

• de vraagkaart (9 kaart). Van de in deze kaart geponste informatie
1s belangrijk de informatie over hulpcode, verbruik in de vor1ge
maand en werkelijke voorraad.

de korrektiekaart (1'kaart). De in de korrekt1ekaart geponsts
1nformatie wordt geleverd door de besteller van bevestigi'Ilgsa..rtlkelen.

4.3. De korrektiekaart.
De inhoud van deze kaart bestaat u1t:

1. Het teken 1
2. Korrakties ,op geadviseerde bestelseries
3. Technische code
4. Informatie over het verwijderen van een codenummer
5. Hulpcode.

ad 1.
Het taken 1 (1 kaart) doet uitaluitend dienst als herkenn1ngsmiddel van de
kaartsoort, en vervult dezelfde functie ala de - en 9 bij resp. - kaari en
9 kaart. Deze herkenningssymbolen worden geponst in een daartoe gereserYeerde
vaste kolom.

ad 2.
De korrektie is positief, nul of negatief al naar gelang de best.ller meer,
evenveel of minder bestelt dan de in de laatste output geadviseerde bestel
eerie. De besteller dient in staat te zijn, om zijn sUbjectieve mening over
de te bestellen kwantiteit in incidentele gevallen te stellen in plaats van
de objectieve uitkomst van de mechanische procedure, daar hij kan besch1kken
over uitgebreide, meestal niet te kwantificeren, informatie.

ad 3.
De technische code wordt slechts eenmaal ingevoerd, en wel in die' periode
dat het codenummer voor de eerste maal het hoofdprogramma gaat doorlopen,
dus als op de laatste output de alphamerieke boodsohap "EERSTE VOORSPELLING"
voorkoat.

ad 4.
De besteller mag een codenummer pas verwijderen, na overleg met de aideling
mechanische voorraadadministratie, en pas dan als hij er zeker van is dat
het codenummer ook verwijderd wordt uit de "voorraadadministratie" procedure.
Het verwijderen gebeurt door het plaatsen van een 1 in een daartoe ger.s.r~

veerde kolom van de korrektiekaart.

Het is duidelijk dat de besteller op de bovenomschreven handelingen voor
bereid moet worden.
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;. OVpDRACH'l VAN KEDIS OVER PRlNClPES EN FElTEN •

.. beetelmethode Tan bevestigingsartikelen werd ontwikkeld door de
atdellng T.E.O.-R.G.T.
Zlj werd voor mechanische verwerking rijp gemaakt door een deskundlge
op het gebied van programmeren, in dit geval ook behorend tot de
aideling T.E.O.-R.G.T.
Zij werd ontwikkeld ten behoeve van het Produktie Bureau R.G.T.I waar
vooral diegenen die direct (beateller) of indirect (hoofdbestelgroep,
contactpersoon mechanisatie) betrokken zijn bij het bestellen van
bevestigingsartikelen, er mee te maken zullen krijgen.
Z1j zal, voor wat betreft onderhoud en integratie in andere systemen,
overgedragen worden aan de Administratieve Organisatie R.G.T., en de
ledere maand terugkerende mechanische procedure wordt uitgevoerd door
het Rekencentrum.
Het spreekt nu welhaast vanzelf dat niet aIleen de systeem ontwikkeling
beiangrijk is, maar dat overdracht van, voor iedere betrokkene speci
iieke, kennis over achtergronden, principes en feiten minstens van even
groot belang,is.
Het zou in het kader van dit verslag te ver voeren om in te gaan op het
hoe en wanneer van deze kennisoverdracht.
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6. KOSTEN. VERBAND HOUDEND MET DE MECHANISCHE PJ:tOCEDURE.

6.1. Na het kiezen van een bestelsysteem 1s, voor een gegeven s1tuatie,
het verband vaatgelegd tuasen wat men ook hier zou kunnen noemen, een
aantal onafhankelijk variabelen en een aantal afhankelijk variabelen.
Zo is, voor de afname- en leversituatie als geanalyseerd en beachreven
in het tuasentijds verslag, het verband tussen totale kosten verbonden
aan het houden van voorraad en een aantal onafhankelijk variabelen, ala
risico op buiten voorraad raken, risico incourant, rentabiliteit, lever
tijd en kosten per order, vastgelegd door het gekozen besteln1veau
optimale seriegrootte systeem. Nu is het zo, dat de leversituatie op
korte termijn stabiel verondersteld mag worden, maar dat de afname
situatie zelfs op korte termijn ala stochastisch variabel gekenschet.t
moet worden. Bovendien treedt als extra complicatie op, het feit dat
niet de afname zelf direct invloed uitoefent op de uitkomst van het sy.teem,
maar sen projectie van de bekende afname situatie in het verleden, naar de
toekomst. Dit projecteren door middel van statistical forecasting introdu
ceert een extra stochastisch element.
Wanneer dan ook gevraagd worat naar de totale kosten, verbonden aan het
houden van voorraad volgens een bepaald systeem, en bij bepaalde 'waarden
van de onafhankelijk variabelen, dan kan op deze vraag slechts een antwoord
1n termen van gemiddelde en spreiding worden gegeven.

6.2. Indien men niet vraagt naar de kosten, verband houdend met de
mechanische procedure. maar naar de kosten, verband houdend met de
mechanisatie, dan is een exact antwoord mogelijk.
Deze kosten staan in rechtstreeks verband met de tijd dat per maand beslag
wordt gelegd op de I.B.M.1410. Naar schatting zal deze tijd ongeveer een
half uur zijn. Dit in combinatie met de wetenschap dat een uur gebruik van
de I.B.M.1410 500 gulden kost, levert aan kosten tengevolge van mechanisatie
een bedrag van ongeveer 3000 gulden per jaar.

6.3. Ten behoeve van het opstellen'van een schatting van de totale kosten
verbonden aan het houden van voorraad, indien de ontwikkelde bestelproce
dure gevolgd wordt, kan de volgende rekenmethode dienen ••Voor ieder artikel uit het assortiment geldt dat de gemiddelde voorraad
van dat bepaalde artikel opgebouwd is uit de veiligheidsvoorraad en de
halve optimale seriegrootte.

In formule:

met I = gemiddelde voorraad.
De betekenis van de andere symbolen kan gevonden worden in de "tabel van
gebruikte symbolen".
Er kan, in feite, niet gesproken worden over de gemiddelde voorraad, maar
slechta over een schatting van de gemiddelde voorraad.
Vullen we nu voor de onafhankelijk variabelen de in het systeem gebruikte

e
waarden in (t•• '2 = 1.8 ; L ... 3 ; F • f 40.- ; ('i+f') ... 0.20) dan wordt

de formule:

A IT;'
I = 3,46 • M.A.D. + t . 69,3 .~~.

Interessant is niet de voorraad in aantal stuks, maar de voorraad in geld.
Daarom wordt vermenigvuldigd met de F.V.P.

I x F.V.P .... 3.46 x M.A.D. x F.V.P. +-j x 69.3 x Ji1 x F.V.P.
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Bet sou nu mogel1jk zijn om de gemiddelde waarden, voor het totale
a8sortiment, van K.A.~. x F.V.P. en Voorspelling x F.V.P. af te leiden uit
de resultaten van de analyse van gemiddelde afname en het verband tussen
atname en spreiding, zoals dit bekend is uit het tussentijda verBlag•.
TUBsen het tijdstip waarop die analyse betrekking heeft en september 196~
ligt eohter een tijdvak van ongeveer een jaar. Het lijkt dan ook vera tan
diger, de koatenanalysa te baseran op zo recent mogelijke gegevens, en
deze staan ter beschikking in de output van de "bestelprooedure bevestigings
artikelen". Hierin komen immers kolommen voor met momentele waarden van
M.A.D. en voorspelling. In hoofdstuk 2 is al op daze toepassing gezinspeeld.

6.4. ~ij de analyse 1s gebruik gemaakt van de output voor augustus 1963.
Bieruit zijn allereerst de codenummers verwijderd waarvoor zowel voorspel
ling als X.A.D. nul zijn. Daarna blijven er nog 456 OTero Uit deze populatie
is een aseleote steekproef getrokkenvan 50 stuks.
De f~eq. verde ling van zowel Voorspelling x F.Y.P. als van M.A.D. x F.V.P.
blijkt een lognormale freq. verde te zijn. (bijlage A-4).
Er beetaat san methode (literatuur 4) waarmee uit de experimenteel ~evonden
verhouding Tan de .aarden van een lognormaal verdeelde variabele (X) bij
een oversohrijdingskans van 50% (Xso )' resp. 1% (X99 ), de verhouding tussen

hat gemiddelde van de verdeling (X) en X50 afgeleid kan worden.

Verder geldt dat als een variabele X lognormaal verdeeld is, variabelen Y
die met X in verband staan volgens de formule Y a a.Xb • eveneens lognormaal
verdeeld zijn. •

6.5. X • M.A.D. x F.V.P. , Y • 3,46X
Uit de gevonden freq.verdeling blijkt:

X50 • f 74.-

X99 • f 5200.-

due: X9~X50 = 70.~

Hieruit voIgt: X/X50 - 5.5

X • 5,5 x f 74.- a f 407.-
Het gemiddelde van X voor het totale assortiment is dan:

456 x f 407.- - f 185.592.-
Het gemiddelde van Y voor het totale assortiment is:

3,46 x f 185.592.- - f 642.148.-

6.6. X • Voonspelling x F.Y.P. , Y • *x 69,3 x (Voorspell1ng x F.Y.P.)!
Uit de freq. verde ling voIgt:

X50 .• f 67.- --. Y50 • f 284.-

X99 • f 5600.- --. Y99 - f 2595.

Y99/Y50 - 9,14

Y/Y50 = 1,6

Y- 1,6 x f 284.- = f 454.-
Bet gemiddelde van Y voor het totale assortiment is dan:

456 x f 454.- - f 207.024.-
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6.7. De schatting van het totaal in voorraad geinvesteerde kapitaal i8 dual

f 642.148.- + f 207.024.- ; f 850.000.-

De kosten, verbonden a&n het houden van voorraad worden geschat door
vermenigyuldiging van de schatting van het geinvesteerde kapitaal set de
factor voor rentabili tei t en risico incourant (C6'" P> ).
De geschatte voorraadkosten bedragen dan:

0.20 x f 850.000.- • f 170.000,- per jaar.

6.8. Om te komen tot een schatting Yan de totale kosten per jaar, verbonden.
aan het houden van voorraad moe ten bij de geschatte voorraadkosten nog
geschatte order kosten worden opgeteld.
Een schatting van het aantal bestellingen per jaar is:

12 x Voorspelling.J •• 0,173 x Voorspelling x F.V.P.
QJl.

Met behulp van de reeds geno~mde methode volgt ale echatting van het totaal
aantal bestellingen per jaar: 456 x 2,27 • 1035.
De orderkosten per jaar worden dan geschat op:

1035 x f 40.- • f 41.400.-

6.9. Samenvattend kunnen de totale kosten per jaar. verbonden aan het houden
van voorraad, geschat worden Opt

f 170.000.- + f 41.400.- • f 211.400.-

6.10. Een schatting van het aantal bestellingen per jaar kan ook verkregen
worden door in de genoemde output de kolommen bestelaerie en Yoorspelling
op elkaar te delen. Ook dit is voor een steekproef van 50 codenummers uit
gevoerd. net resultaat was weer een lognormale freq.verdeling met ala
berekend €emiddelde 1,8 bestellingen per codenummer per jaar. Hieruit kan
dus weer een echatting afgeleid worden van het totaal aantal bestellingen
per jaar. Vermenigvuldigd met de kosten per order werd aldue ala eohatting
van de totale orderkosten per jaar gevonden:

820 x f 40.- - f 32.800.-

6.11. Ter vergelijking volgt nog een overzicht van de mo~entele voorraad
kosten, en een schatting van de huidige orderkosten.
De werkelijke voorraad aan bevestigingsartikelen heeft in september 1963
een waarde van ongeveer f 500.000.-
De voorraadkosten per jaar zijn due: f 100.000.-
Indien per codenummer gemiddeld eens per twee maanden een bestell~ng

geplaatst wordt, dan betekent dit aan orderkosten:
6 x 450 x f 40.- • f 108.000.- per jaar.

6.12. Concluderend valt het op, dat alleen a1 de veiligheidsvoorraad in
het nieuwe systeem hoger is dan de gehele momentele voorraad. hetgeen op
verschillende manieren uitgelegd kan worden.
In een volledige financiele vergelijking zou zeker ook het aantal stock
outs, of althans het aantal malen dat handelend moet worden opgetreden
om een stock-out te voorkomen, moeten worden opgenomen.
Zo het mogelijk zou zijn, de veiligheidevoorraad te verlagen, dan zou het
nieuwe systeem, ook zonder het aantal stock outs in de vergelijk1ng te .
betrekken, financieel voordelen bieden.



Ale middelen om de veiligheidsvoorraad te verlagen worden tot slot
nog genoemd:

- het verminderen van de spreiding (M.A.D.) in de afname
- verkorting van de levertijd
- zo ver mogelijk doorgevoerde normalisatie
- verbetering van de voorspelling
- het verlagen van de theoretische kana op stock-out.
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7. GEMODIFICEERDE VOOHSPELSYSTEMEN.

7.1. In het tussentljds verslag is al aangetoond dat voor de, bij bevestigings
art1kelen, gevonden afnamereeksen noch voorspellen d.m.v. single smoothing,
noeh Toorspellen d.m.v. double smoothing geschikt is als universeel systeem.
Het was duidelijk dat een gemodificeerd systeem geboden was. Als voorlopige
oplossing werd het systeem gekozen dat als voIgt systematisch geschetst kan
worden.

normale
procedure

single smoothing
0( :a 0,2

80m fouten :a °
M.A.D. ,. 0
Single smoothing

cJ. = 0,4
gedurende 3 periodes

"herstel"
procedure

Dit gemodificeerde single smoothing systeem heeft als nadeel dat ook bij
het opireden van een trend in het afname patroon, de afname voorspeld wordt
met behulp van single smoothing. In zoln geval kan besliat niet gesproken
worden van een optimale methode. Daarom werd gedacht aan een systeem, waarbij
het mogelijk zou zijn om,op het moment dat een tweede orde voorspelmethode
voordelen biedt boven een-eerste orde methode, over te sc!!akelen op Toor
spellen met behulp van double smoot~ing. Als "wissel" tussen beide systemen
zou dan de schatting van de trend (T, zie tussentijds verslag) gebruikt
kunnen worden. Schematisch weerge~even ontstaat het volgende voorspelsysteem.



1 0 orde
"heratel"

prooedure

2 0 orde
IIherstel" procedure

som fouten :a 0
M.A.D. ... 0

>-~--...... single smoothing.

0( • 0,4
gedurende ~ periodes

single smoothing
c( :: 0,2

som fouten :: 0
M.A.D. :a 0
double smoothing

c(. 0,1

normale
procedure

<.

1.2. Het is zonder meer duidelijk dat een van beide systemen slechta dan
geconstrueerd kan worden ala voldoende informatie beschikbaar is over de
frequentieverdelingen van tracking signal en trend onder stabiele omstan
digheden. Ket stabiel wordt hier bedoeld dat de afname cijfers, of discrete
waarnemingen van de afname functie, trekkingen zijn uit een stabiele
Yerdeling, dat wil zeggen een verdeling met constante parameters.
Indien de freq.verdelingen van trend en tracking signal bekend z1jn, kan
een verband worden gelegd tU8sen. de waarden van tracking signal of trend
en de bij die waarden behorende overachrijdingskansen. Dan kan, m$t andere
woorden, het risico bepaald worden, dat onnodig overgegaan wordt op een
herstelprocedure indien de waarnemingen reeks niet significant afwijkt van
een constant patroon.
In hoofdstuk 8 zullen enige statistische aspecten van Yoorspellen behandeld
worden.
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8, 111GB STATISTISCHE A8PECTEN VAN VOORSPELLEN.
8.1. Het belang van een statistische besohouwing is voor wat betreft het
tracking signal en de trend a1 aangetoond in hoofdstuk 1. De statisti.~he

.igeft.chappen van de voorspel11ngen en voorspelfouten zijn van-even groot,
80 al nie~ groter belang.
De gehele bestelniveautheorie is immers gebaseerd op het kennen van de ver
deling van de voorspelfouten. In het tussentijds verslag is zonder meer aan
genoaen dat de afwijking tussen voorspelde afname gedurende de levertijd en
werkel1jke afname gedurende de levertijd uitsluitend veroorzaakt zou worden
door het etochastisch karakter van de afname (negatief exponentieel).
Natuur11jk 1s dit niet juist, daar door het voorspellen een extra stochastisoh
element geintroduceerd wordt. De voorspelling is (bij een stabiele verdeling
van de waarnemingen) niet constant, maar is een trekking uit een bepaalde
frequentieverde1ing. Daar echter niet de freq.verdeling van de voorspelfouten
ale,verd.ling van be1ang was, maar het slechta ging om overschrijdingskansen
in de grootte orde van 5% tot 10%, werd de veiligheidsvoorraad uitslu1tend
op de overschrijdingskansen van de neg. expo freq. verdeling van de afname
gefundeerd. Nu zal echter nauwkeurig worden nagegaan, in hoeverre het Ter
waarlozen van de stochastische invloed van de voorspellingen op de over
8chr1jdingskansen juist was.

8.2. Theorie over treguentieverdelingen van voorspellingen en voorspelfouten
bij single exponential smoothing.
8,2,1., FreguentieTerdelingvan de afnamecijfers.
De disorete waarnemingen van de afnamefunctie zijn trekkingen uit een
negatiet exponentiale verde ling.

f 1 (X1 )dX1 .. ~ expo (- X1/X ) d ~1

.et 0 6 X1<' 00 , en E(!1) • A , ala

E - verwachtingswaarde (expected value), gedefinieerd doors

-..
Verder is: E(!1 - A)I .. var (!1) .. Aa

De covariant1e in de discrete waarnemingen reeks wordt nul ondersteld:

OOT (!11 ' !1j) .. 0

8.2.2. Single exponential smoothing.
Als l2 • stochastieche aanduiding voor voorspelling, dan luidt de

stat18tische beechrijving van de voorspelprocedure:

00

~ ••~ lI..i X ,
i-O ,- -11

met 0 C ex ~ 1 en t'. 1_ - u •
De Toorspel1ingen zijn dua lineaire combinaties van trekkingen uit een
negatief exponentiale verde ling.



8.2.'. FreguentieTerdeling van de voorspellingen •

.0 i ct.
E(~) • a( E(!1) .z:. P · 1_~E(!1) - Et!1) - A. °

1-0 ,

De voorspel11ngen zijn dus zuivere schattingen van het gemiddelde van de
frequentieverde11ng van de waarnemingen.

E(~-A)" • var(~) -c(:C:"'ar (!1) f f!:,21 +0(2 L Zpi~ covt!1i'!1') •
1.0'- 1~j r J

2

Na substitutie van var (!1) • A en coy (!1i ' !1j) • 0 volgt:

ol ~2
var .(~) - 2=tj0'" ,

ott "2 .d'~) ~'A·V2:<d.·
In b1jlage A-5 is ~2.geteken~ als functie van ~ , voor A= 100.

Volgens de centrale limietstelling mag verwacht worden dat de frequentie
verdeling van de voorspellingen door een normale freq.verdeling benaderd
kan worden.
Deze verwachting is des te meer gerechtvaardigd, naarmate ~ kleiner is.
Dat de freq.verdeling van voorspellingen nooit exact normaal kan zijn
blijkt uit het feit dat ~ constant is voor «= 0, en n~gatief exponentieel
verdeeld is yoor ()(. 1. .
De theoretische benaderingsformule van de freq.verdeling van !2 luidt:

[

~X2- ).)2 } dX
f 2 lX2 )dX2 • CJ"2(21t' • oxp - 2 CJ"22 2'

met - 0. < X -< 00
2

8.2.4. Frequentieverdeling van de voorspelfouteno
1 • stochastische aanduiding voor voorspelfout.

I wordt gedefinieerd volgens:

1 • ~1 - ~

Dan

Hieruit kan deformule voor de overschrijdingskans F ty) • P(I > Y) worden
afgeleid. Y
Het resultaat luidt: _ y_~ t/1O 1

FylJ) ~ 1 -i"~_L~-l~t -Uf+ *-'+1 i: \;;-,. Ie.-~dt
_\'-~ +'k

<r



8.2.5. In de bijlagen A-6, A-7 en A-8 zijn de theQretische freq.verdelingen
van voorspellingen en voorspelfouten getekend. In bijlage A-9 worden de
overschrijdingskansen, behorende bij de theoretisohe verdelingen van v~or

spelfouten, voor« ~ 0,1, resp. 0,4, vergeleken met die, behorend bij wat
genoemd kan· worden de dubbeltheoretische freq. verdeling van voorspelfouten.
Met de laatste verdeling wordt dan bedoeld, de verdeling die ontstaat door
aan te nemen dat de voorspelling constant is, en gelijk aan het gemiddelde
van de freq. verdeling van de waarnem1ngen. Het blijkt dat in het tussen
tijds verslag een verwaarloosbare fut gemaakt is bij de veronderstelling dat
voor de verdeling van voorspelfouten de dubbel-theoretisohe verdeling moeht
worden genomen, bij het bepalen van overschrijdingskansen in de buurt van
5% a 10%. Uit bijlage A-9 blijkt teTens dat de oTereenstemming tussen
theoretische- en dubbeltheoretisohe verdeling sleohter wordt, naarmate b1j
het Toorspellen gebruik wordt gemaakt Tan een grotere smoothing oonstante.
Nu rest nog het controleren van de theoretische Yerdeling van vOO'rspelfouten,
hetgeen gebeurd is door middel van simulat1e, waarover maer in hoofdstuk 9.

1
2

2 dt en
a -

De termen ~ I e-..
in een tabel van de

15.

.... -
rfc f e.-

standaard normale

1
2

2 dt kunnen opgezocht worden

verde ling.

8.3. Theorie over de freq.verdeling van het tracking signal bi.1 lingle
exponential smoothing.
Uit de definitie van het tracking signal:

'"T.S... [, Voorspelfouten
M.A.D.

blijkt dat niet zonder meer geaproken kan worden over de Yerdeling van
het traoking signal.
Indien we aannemen, dat het M.A.D. constant is, dan volgt well

E (T:S.) = ° ,'daar n ~ E CO ~ • 0,

maar E ~(T.S.)2~ = var (T.S.) • n var (1) +~ 1Ik~ OOY (~ , !j)

Indien nu cov (~ , !j) nul was, dan zou er een lineair verband bestaan

tussen de variantie van het tracking signal en het aantal trekkingen uit
de fre~. verdeling van de voorspelfout.
In dat geval zou van sen freq. verdeling van het traoking'signal geen
sprake zijn.
In bijlage B is een berekening opgenomen van de serieoovariantie yan
voorspelfouten bij single exponential smoothing. Uit de bijgeYoegde
grafieken blijkt dat de seriecovariantie voor i ~ j negatief is.
Voor li-jl • 1 is de seriecovariantie des te meer negatief, naarmate ~
groter is.
Voor grote waarden van li-j\ is deze relatie omgekeerd.
De negatieve seriecovariantie geeft hoop op het bestaan Tan 'en frequentie
Yerdeling van het traoking signal.
Voor het berekenen van de variantie van het tracking signal wordt aller
eerst berekend:

L L cov (1· , !.)
.~. 1. J
&. po J

In deze som komt 2(n-1) maal R (1) voor, 2(n-2) maalee
R (2), 2 (n-3) maal R (3), enz.ee ee
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h. Z I
i ;. j

"" -~ cr 21 ...1L. -~.o -26-'5tJ1
2-0( X 11- ~ i r I

_ _ £JL (f 21..!L _...L 2 \

2-01 x 11- f'> l1- f) j

) ) 2n ,., 2
Daar n.Tar{Y • n.R {O • -2AI. '"- ee -U' x

·... ··.. J·

, is

(T ,,) 2n ~ a 2n ~ 2 2 • cr 2
Tar .iJ. · 2-"'· "x - 2-Gl·"x +ol(2-oC) x

var {T.S.) is dUB onafhankelijk van n.
In bijlage A-10 is 1/~(2-G9 getekend als functie van at. De variant1e van
het tracking signal is kleiner, naarmate4(groter is. De frequeni1~Terde11ng

Tan het tracking signal is bepaald door middel van simulatie {hoofdstuk 9).



9. SIMULATIE VAN STATISTICAL FORECASTING.

9.1. De simulatie i~ uitgevoerd op de I.B.M.1620 van de Technische HOg8school
te Eindhoven.
Voor aan deze simulatie werd begonnen, werd eerst.met behulp van een met de
hand uitgevoerde simulatie nagegaan:

of simuleren i~derdaad zin had,
wat de meest gunstige klasse indeling was voor de versohillende
frequentieverdelingen.
uit hoeveel periodes een run bij benadering zou moeten bestaan
om voor de freq. verdelingen van voorspelling en voorspelfouten
een stabiele (dat wil zeggen, bij meer periodes niet meer significant
veranderde) toe stand te bereiken.

AIle gegevens over de simulatie zijn verzameld in bijlage C.

9.2. Voorspelling en voorspelfouten.
De simulatieresultaten zijn getekend in bijlagen A-6, A-7 en A-8.
Uit de grafieken van de voorspelling blijkt dat de simulatie uitkomst niet
samenvalt met de theoretische normale verdeling. Dit resultaat is te be
grijpen, daar de centrale limietstelling in feite aIleen geldt voor lineaire
combinaties van trekkingen, als iedere trekking even zwaar gewogen wordt.
Bij voorspellen met behulp van exponential smoothing is de voorspelling
weliswaar een lineaire combinatie van trekkingen uit de waarnemingen verdeling,
maar de trekkingen worden niet allen even zwaar gewogen, doch met een negatiet
expontieel varieerende weegfactor.
De overeenstemming is het beste voor kleine OC, zoals ook verwacht mocht
worden.
De simulatieresultaten van de voorspelfouten vertonen een verrassende over
eenkomst met de theoretische verwachtingen. Dit rechtvaardigt des te meer de
in hoofdstuk 8 punt 2.5. geplaatste opmerking.
Beide soorten frequentieverdelingen, dus zowel die van de voorspellingen als
die van de voorspelfouten, blijken na 500 periodes stabiel te zijn volgens
bovenstaande definitie. Dat nog een z6 groot aantal periodes nodig is, om tot
dit resultaat te komen, wordt veroorzaakt door de seriecorrelatie welke zowel
in voorspellingen (positief) ala in voorspelfouten (negatiet) aanwezig is.

9.3. Tracking signal.
De simulatieresultaten die betrekking hebben op het tracking signal zijn
getekend in bijlagen A-11, A-12 en A-13.
Deze resultaten zijn in zoverre gunstig dat er inderdaad van een frequentie
verdeling sprake is. Maar deze frequentieverdeling is blijkbaar situatie
afhankelijk. Hiermee wordt bedoeld dat voor verschillende reeksen waar
nemingen verschillende frequentieverdelingen van het traoking signal gevonden
worden, hoewel de frequentieverdeling van de waarnemingen in aIle gevallen
negatief exponentieel bleek te zijn.
Bijlage A-11 is een illustratie van dit verschijnsel.
In bijlage A-12 zijn frequentieverdelingen getekend die bij dezelfde reeks
waarnemingen ontstaan, bij voorspellen met verschillende smoothing constanten.
Uit deze tiguur blijkt duidelijk het verschijnsel van afnemende variant1e van
het T.S. bij toenemende smoothing constante. Zelfs komt de grootte-orde van
de standaardspreiding overeen met de in hoofdstuk 8 berekende. Stellen we
het M.A.D. constant, en gelijk aan 0,8 or , dan is:

~ 2 ' xcrT.S. ·1 0,80( ~2-ol)

Di t levert, voor at. 0, 1 ~ crT. S. = 4,5

ol-0,4)

crT.S•• 2,0

voor o{. 0,2. crT. S• • 2,6; en voor



Cok de variant1e van het gemiddelde neemt nu vanzelfsprekend af, bij
toenemende smoothing constante, zoals ook in de figuur geverifieerd
kan worden.
In bljlage A-13 zijn de frequentieverdelingen ge~ekend, die ontstaan a18
de resultaten van 5 verschillende runs voor iedere waarde van OCgesommeerd
worden. Deze frequentieverdelingen lijken weI op wat verwacht zou mogen
worden, ook voor wat de uit andere bronnen verkregen informatie over een
tweezijdige overschrijdingskans van 7% bij T.S. • 4 betreft. (zie tUBsentljds
verslag, 3.2.)
Met het doel, enige klaarheid te verschaffen in de gedragingen van het tracking
signal, en tevens informatie te produceren die voor de voorspelaysteemconstruo
tie van belang is, werd nog een tweede simulatie opgezet (zie hoof~stuk 10).

9.4. Trend.
In bijlage A-14 z1Jn de simulatieresultaten voor de trend getekend.
De trequentieverdelingen blijken stabiel te zijn, en het resultaat is dus
zonder meer bruikbaar voor de systeemconstructie.



19.

10. SIMULATIE VAN STATISTICAL FORECASTING; TRACKING SIGNAL ONDERZOEK •

. Voor de opbouw, inhoud en het gebruik van de aimulatie wordt weer verwezen
naar bijlage C.
10.1. Allereerst bestond behoefte aan een nader inzicht in de manier waarop
voor verschillende reeksen waarnemingen, verschillende frequentieverdelingen
van het tracking signal kunnen ontstaan. Daartoe werd een programma geschreven,
waarmee het ontstaan van de freq. verde ling gevolgd kon worden in die zin dat
aIle variabelen, die op de freq. verde ling van invloed zouden kunnen zijn,
uitgetypt werden.
Uit de output bleek dat de som van voorspelfouten niet meer "herstelt" van
een grote afwijking van nul. En dit geldt natuurlijk des te meer, naarmate
opeenvolgende voorspelfouten minder sterk gecorreleerd zijn, dua naarmate
de smoothing constante kleiner is. Een dergelijk gedrag moet als een wezen
lijk nadeel van het tracking signal gezien worden, vooral voor scheve ver
delingen (zoals een negatief exponentiele verdeling) van de waarnemingen.

10.2. Interessanter, en ook voor de systeemconstructie belangrijker infor
matie leverde het volgende Onderdeel van de simulatie.
In het v.oorspelsysteem wordt hs tracking signal, onmiddellijk na'het over
schrijden van de grens, weer op nul gebracht om een bias, ale onder 10.1
genoemd, te voorkomen.
Gegevens over het aantal periodes dat verloopt tussen het moment waarop het
T.S. gelijk aan nul is, en het moment waarop de grens door het T.S. over
schreden wordt, zijn onontbeerlijk.
In bijlagen A-15 tim A-19 zijn de simulatieresultaten verzameld.
Op bIz. A-15 en A-16 staat een numerieke samenvatting van de resultaten.
Op bIz. A-11 en A-18 zijn voor een waarde ± 4 van de T.S. grens de
frequentieverdelingen gete~end van resp.:

het aantal periodes dat verloopt voor de grens overschreden wordt,
uitgaande van de beginconditie T.S. = O.

• het gemiddelde van dit aantal periodes per run van 500 periodes.
Vooral de eerstgenoemde freq.verdelingen tonen nog eens aan dat het
tracking signal een onprettige sig.nalering voor slecht voorspellen is.
De meest belangrijke gegevens zijn in grafiekvorm samengevat in bijlage A-19.
Vooral deze grafiek is van groot belang voor de systeemconstructie, omdat
hieruit kan worden afgelezen wat de konsekwenties zijn als de T.S. grena
op een bepaalde waarde wordt ingesteld. Omgekeerd kan uit deze grafiek ook
afgelezen worden op welke waarde de T.S. grena ingesteld moet worden, in
dien een bepaald risico op grensoverschrijding zonderoorzaak aanvaard
wordt.
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11. lfOGnALS VOOHSPELSYSTEMEN.

Hetgeen na het voorgaande bekend is over de trend en het tracking signal,
is voldoende om deze beide variabe len ala wissel in een systeem te kunnen
installeren.
Te weinig is echter nog bekend over de responsie van tracking signal en
trend op geoonditionneerde veranderingen, als een stap- of "ramp"funotie,
in de waarnemingen. Niets is bekend over de responsie van trend en tracking
signal op een stapvormige of lineaire verandering van de parameter van de
verdeling van de waarnemingen. Toch zal deze informatie onmisbaar zijn bij
het nemen van een definitieve beslissing over het in dit geval optimale
voorspelsysteem.
WeI kan gezegd worden, zoals ook bleek uit contact met dr. R.F. Meyer

(verbonden &an Arthur D. Little Inc.) dat het tracking signal een aantal
nadelen bezit. Enige daarvan zijn in de loop van het verslag al genoemd.
Een ander belangrijk nadeel van het tracking signal is de trage sig
nalering in het geval dat een werkelijk signifioante verandering in het
waarnemingenpatroon optreedt.
In dit opzioht schijnt de trend beter te voldoen. Indien dit inderdaad zo
zou blijken te zijn, zou de voorkeur uitgaan naar een systeem met twee
voorspelmogelijkheden, single of double, met de trend als wissel tussen
die twee systemen.
Overigens is het nog altijd zo dat het betere de vijand van het goede is,
m.a.w. een ander, wellicht theoretisch beter voorspelsysteem heeft aIleen
danzin, als blijkt (uit analyse van de output van het programma bestel
procedure bevestigingsartikelen) dat het momenteel geconstrueerde systeem
niet voldoe~. .
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BESTELPROCEDURE BEVESTIGINGSARTIKELEN R.G.T. SEPTEMBER 1963 BlAOO08

HULPCODE CODENJMMER BESTEL C C BESTEL lEVE~ WERKELYKE ECONOMISCHE TOTAAl VERBRUIK VOORSPEll TRACK M.A.D.
SERlE 1 2 URGEN URGEN VOORRAAD VOORRAAD VERBRUIK VORIGE KOMENDE SIGN

TIE TIE MAAND MAAND

01705503~710 B055ED/~X20 1100 2 6 - 1.63 3.09 312 1412 125 101 - 4.02 31
01705503~770 B055ED/4X25 o 6 1.33 1.14 283 1783 900 248 - 3.49 157
017055035650 B055ED/5XB 710 0 6 - 0.70 1.71 82 992 1 48 - 0.90 41
017055035770 B055ED/5X20 30E MAANO VAN DE BESTANOS-OPBOUW 20
017055035860 B055ED/5X30 o 6 2.20 10.89 65 65 13 6 2.91 9
017055035930 B055ED/5X35 6 EERSTE VOORSPELllNG 165 80 27 27
0170550400jO B055EE/1X3 200 2 6 0.00 0.00 205 5
017055042910 B055F.l/3X20 30 2 6 0.00 0.00 40 10
017055242810 B055GJ/3X10 10 2 6 0.00 0.00 15 5
017055242860 B055GJ/3X15 2 6 0.00 0.00
017055250470 B055GK/l.4X3 560 2 6 0.00 0.00 566 6
017055251080 B055GK/2X6 o 6 7.47 16.25 2795 2795 162 172 2.46 256
017055251120 B055GK/2X10 90 2 6 0.00 0.00 96 6
017055252810 B055GK/3X10 110 I 6 -12.16 0.04 110 1 1.08 3
017055252830 B055GK/3X12 1340 0 6 - 3.81 5.13 570 1910 10 111 2.39 171
017055252860 B055GK/3X15 o 6 55.77 63.W 253 253 4 2.46 5
017055252910 1 NIEUWNUMMER 37 37
017055752860 B055EM/3X15 30 2 6 0.00 0.00 40 10
017056001570 B056AA/2,4X7 410 0 6 - 1.60 7.80 78 488 10 2.00 17
017056001600 B056AA/2,4XI0 o 6 2.55 15.40 308 308 20 0.01 54
017C~6001640 B056AA/2,~X13 4DE MAA~D VAN DE BESTANOS-OP80UW 204 53
0170~6001770 B056AA/2.4X25 2 6 0.00 0.00
0170j6002870 B056AA/3X7 o 6 3.59 12.39 3172 3172 256 2.38 382
017056002900 8056AA/3Xl0 6140 0 6 - 2.23 4.31 5112 13732 144 1184 2.30 1714
017056002940 8056AA/3X13 7200 0 6 - 3.92 2.46 2528 10848 1042 1024 1.02 1134
017056002960 B056AA/3X15 5360 2 6 - 3.21 2.27 1957 7317 1029 859-4.13 452
017056002980 B056AA/3X17 o 6 1.29 8.50 4415 4415 - 210 519 0.60 534
017056003020 B056AA/3X20 4380 0 6 - 6.62 2.38 931 5311 62 390 3.68 606
017056003070 B056AA/3X25 1140 0 6 - 4.05 3.47 260 1400 75 0.99 84
017056003120 B056AA/3X30 o 6 87.47 99.89 1698 1698 17 3.66 44
017056004500 B056AA/4Xl0 1900 0 6 - 2.56 3.73 848 3252 288 227 2.14 320
01705600~540 B056AA/4X13 o 6 8.45 5.31 917 2617 144 184 2.00 112
017056004560 B056AA/4X15 980 0 6 - 2.00 5.26 442 1422 159 84 0.41 88
J1705600~580 B056AA/4X17 o 6 5.09 3.81 994 2994 144 261 - 1.32 205
017056004610 B056AA/4X20 2540 0 6 - 2.41 4.17 1593 4133 432 382 1.30 323
011056004660 B056AA/4X25 780 0 6 - 1.67 6.60 462 1242 70 1.75 94
OITG5600~710 B056AA/4X30 68006-13.17 0.00 680 24 3.79 67
017056012870 B056AB/3X7 o 6 0.54 2.65 726 1726 200 274 2.00 165
017j56012900 B056AB/3X10 4660 1 6 - 5.24 0.89 519 6179 lOOO 517 - 1.00 705
017056012940 B056AB/3X13 5500 2 6 - 3.78 0.70 664 6564 2000 948 - 4.87 336
017056012960 1 NIEUWNUMMER 1072 1072
017056032960 B056AU/3X15 7330 0 6 -15.36 0.38 148 1478 384 - 0.53 1354
017056042870 B056AE/3X7 1 6 3.00 11.99 11 11 1 1.13 2
0170560_2~00 B056AE/3X10 50E MAANO VAN DE BESTANOS-OPBOUW 448 154
017056042940 B056AE/3X13 3770 2 6 - 5.63 - 0.54- 240 3530 829 437 - 4.10 178
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,SiItulat:1eresul taat
Frequentieverdelingen van hat tracking signal bij single exponential
smoothing met ~= 0,2.

~~~t
8

6 run 1

4

2

0
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 e..T.S.

rreql
(%)

8

6 run 2

4

2

0
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

T.S.
..

~%)q'r

8

6 run 3

4

2

0
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 a

...
~'fr7', 1, ' . T.S.
J"" ,



A-12
'j

':~j .
q

.,{
I

; <.. ~d
, ,

6

T.S.

4

T.S.
..4 6

2

2o

o-2

-2

-4-6

-8

4

o
-8

6 et,.. 0,2

2~_

2

4

Simulatieresultaat
Frequentieverdelingen van het tracking signal ala functie van Ol.

De frequentieverdelingen zijn voor iedere Ol het resultaat van
dezelfde run, bestaande uit 600 periodes, waaronder 100 initiele
periodeso

6 C( ... 0,1

o

10

freq.
(%)

frect·r
O~)

12

fre
q
.'(%)

8

8

6 0(,. 0,4

4

2

o
-6 -4 -2 o 2 4

,
. $' '", .



S1mulatieresultaat.

Frequentieverdeling van het tracking signal als functie van at ,

bij single exponential smoothing.

De frequentieverdelingen zijn voor iedere « het resultaat van

5 runs van ieder 500 effectieve periodes.
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trend (%)
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Frequentieverdelingen van de trend voor q= 0,1, resp. 0,2.
Beide frequentieverdelingen zijn gebaseerd op 5 runs van 60Q periades,
waarvan 100 initiele periodes.
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.S'r.lTISTICAL FORECASTING, TRACKING SIGNAL mmERZOEK.
OUTPUT b, samenvatting van de resultaten.
Iedere resel heeft betrekking op 500 periodes.

Grens Aantal Aantal Gem. aantal periodes Gem. aantal period••,;'
overschrij- onderschrij- dat verloopt voor de da t T8 r loopt voor t,~
d1ngen v.d. dingen v.d. bovengrens over- ondergrens onder- "rA:
bovengrens ondergrens schreden wordt. sohreden wordt.

2,5 ~O ~5 8,17 7,2'
2,5 ~4 44 6,09 6,22
2,5 39 48 5,03 6,32

',- :

2,5 ~1 41 8,45 5,75
2,5

ff,2
22- !h.ll g:~§41,4 7.21

6,75

~,o 23 26 9,22 11,09
3,0 2~ 29 8,87 9,52
3,0 24 28 9,05 10,08
',0 22 28 10,91 8,59
3,0 26 £.2. 9,28 8,94

23,6 28 9.41 9.64
9,56

3,5 20 21 12,00 12,00
3,5 15 18 11,81 11,40
3,5 23 26 9,52 10,18
3,5 17 19 17 ,41 10,38
3,5 II ~ 13.21 10.88

18,8 21,2 14.00 11.09
12,55

4,0 12 12 24,1 14,2
4,0 15 16 16,6 13,9
4,0 15 11 14,1 17,0
4,0 13 15 22,6 13,1
4,0 16 18 17,5 11,7
4,0 11 14 17 ,9 14,4
4,0 7 8 22,9 35,8
4,0 12 13 28,9 10,2
4,0 15 17 14,3 16,1
4,0 12 15 28,9 9,4
4,0 12 14 19,3 18,9
4,0 15 18 16,3 13,2
4,0 14 17 19,4 10,1
4,0 11 12 3~,3 11,0
4,0 ~ 11 23.8 22.6

12,6 14,5 21,4 15,4
18,4
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Grens Aantal Aantal Gem. aantal periodes Gem. aantal ,.ri
overschrij- onderschrij- dat verloopt voor de dat verloopt TOo~,

dingen v.d. dingen v.d. bovengrens over- ondergrens oIL4.~·:t01;,j'i
bovengrens ondergrens Bchreden wordt. sohreden .or4t.',~ti

,>;,,;ft'

4,5 8 8 42,6 16,5
4,5 11 12 2~,4 15,6
4,5 13 14 15,6 12,1
4,5 10 11 21,1 12,5
4,5 8 10 28.2 ttl10 "IT 27.4

22,1

5,0 5 5 34,8 51,:5
5,0 1 9 34,8 18,4
5,0 8 9 22,4 21,6
5,0 6 1 19,1 4~,6
5,0 2 2 207.7 8 0

5;"6 6';4 63.9 28:6
46,3

STATISTICAL FORECASTING, TRACKING SIGNAL ONDERZOEK.
OUTPUT b, samenvatting van de resultaten.
Iedere regel heert betrekking op 500 pe~iodes.
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Simulatieresultaat.

Fre~uentieverdelingvan het gemiddeld aantal periodes dat verloopt
v66r het tracking si~al, uitgaande van de beginconditie T.S •• 0,
kleiner is dan -4 (1) of groter dan + 4 (2).
Single exponential smoothing

ex ... 0,2

! . waarneming = trekking uit een neg. expo

verdeling met gemiddelde 100.

Iadar element dat-tot de freq. verdelingen bijdraagt is hat
resultaat van een run van 600 periodes, waarvan 100 initiele periodes •.

•
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. DE SERIECORREUTIE VAN VOOBS!"ELFOUTElf 'BIJ SINGLE EXPOliEll'l'IAj. SJlOODIlq•. '

De Toorspelling is de convolutie van de waarnemingen met de impuls
r8sponai. van het voorspelnetwerk.

!l t+1) - ~h{n)!l t-n) - !lt)"h{ t)
n..O

Deze schrijfwijze is toegestaan bij lineaire voorspelnetwerken,dus ooa
als het voorspelmechanisme bestaat uit single exponential smoothing.

Xlt)£ .
!(t)

!.l t)
h{t)

- waarneming van de discrete vraagfuctie in periode t.

- voorspelling van het gemiddelde van ~e frequentiever4eling van
de vraag in periode t. A

- voorspelfout in periode t,- !It) - !(t)
- impulsresponsie van het voorspelnetwerk.

De voorspelfout van ~en voorspelling, gemaakt in de peri ode t·1 voor 4e
periode t, is:

00

.!(t) - !(t) - Lh(n)!(t-1-n)
n-O

Bij voorspellen met behulp van 8ingl~ exponential smoothing geldi•..
El!) • E(!) ,

met E - verwachtlngswaarde (expected value) •..
E(!) :.!1f l f) d ~ ,

waarbij flf) ... kansdichtheid van x.
De voorapelling is dUB een zuivere schatting van de waarnemingen.

Ala autocovariantie van de voorspelfouten wordt gedeflnieerd.

Reelt) • .!(t)!.lt+t)
De streep boven het product heeft als betekenis: het gemiddelde van
aIle dergelijke producten over de tijd t.

Onder autocovariantiefunctie wordt verstaan, de veriame*ing waarden
van de autocovariantie voor de vertragingen t' - 0,- .1, -2, •••••

De autocorrelatiefunotie bntstaat na normalisering van de autocova
riantiefunctie met behulp van de autocovariantie voor t' - 0, welke
autocovariantie de standaardvariantie van de verdeling van de voor
spelfouten is.

f lt:) - R It) / R lO)ee ee

Na 8ubstitutie voIgt.

Ree l t) ... -[-!-lt-)-•...-o:i:=-h-(n-)-!-lt-.-1--n-il-r-!-l-t+-C-)----:ll:r=--h-\n-)-!-(t-+-'t--1-.-n-)] •
n-O . n-O

..' ,~

. ,
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- !(t)!lt+t:) - r h(n)[!lt)!(t+t-1-n) + !~t+t:)!lt-1-n») +
n-O

+ r: ! h(n)hlm)!( t-1-n)!( t+'t-1-m) ..
n-O maO

- R It) - r h(n)rR l'C-1-n) + R It+1+n)' +~ 0 LJ~ ~ ~
n-

.. -0

+ '[ L h(n)h(m)Rxx lC+n-m)
n-O 11=0

Indien nu de waarnemlngen asalecte trekkingen zijn uit een negatief
exponentllla verda ling, dan is:

'" 0, voor tj. 0,, en R It)xx

, als El!) -~.

R (0) _ cr2

xx ~

" '\.ll
~ -"xlIet

!fa subatl tutie

R lO) '"ee

van R ontstaan de volgende formuleslxx

a;.2 (1+r h2lnU
n-O

",oor C~11

R (t:) '" trx" [ i. hln)h('t+n) -hlt-1)]
ee n ..O

Blj single exponential smoothing is de impulsresponsie van hat voor
spe lnetwerk I

hlt) • ~~t ,
met 0(- smoothing constante, P-1-oc..

Ju wordtl

2 ".,,,
RealO) • 2-«: Vx

t-1
R rt) .. - at! d i( ,voor t: -.1 •ee 2-oc.· x

Uit de laatste twee formules voIgt de autocorrelatiafunctial

- 1 d,l-1
• - 2 , voor

Voor een aantal waarden van OCis berekend:

~ l t:) , met 0.$ r:, 10

Ree l't) , met 0' t: ~ 10 , voor a"x2
- A2

, met A.. 100

De resultaten zijn in grafiekvorm samengebracht op -de volgende
pagina.'sc

. 1;
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BIJLAGE C.

PROGRAMMA'S VOOR DE l.B.M. 1620

C.1. Programma voor de simulatie van statistical foreoastings algemeen.

C.1.1. Doel van de simulatie.
Het doel van deze simulatie is, om informatie te verzamelen over de
frequentieverdelingen van voorspellingen, voorspelfouten, M.A.D., trend
en traoking signals. Deze 1nformatie is enerzljds nuttig om te kunnen
vergelijken met theoretische verwaohtingen betreffende de frequenti.·
verdelingen, en levert anderzijds een noodzakelijke aanvulling op die
theorie •.

C.1.? De rekenprocedure; symbolen o formules en statements.
De symbolische aanduidingen van de verschillende variabelen, zoals deze
gebru1kt werden in het FORTRAN programma, zullen in het vervolg tussen
reehthoekige haken worden gesohreven. Zie voor het programma bIz. C-'
tIm C-1.}. Voor meer ui tgebreide informatie over statistical forecast1ng
wordt 'verwezen naar het eerste deel van het afstudeerverslag, ~z.5, en
naar de literatuur.
X(t) '" waarneming van de discrete vraag functie in periode t. [WAARN)
i(t) : voorspelling van het gemiddelde van de frequentieverdeling van

de vraag in periode t.
OC = smoothing constante. [ALPHA]
r.- '" 1 - c( (BETA]

S1 (t).. eerste "gesmoothde" waarde van de discrete tijdreeks in
periode t (S1)

S2(t) '" tweede "gesmoothde" waarde van de discrete tijdreeks in
. peri ode t [S2J

T(t) - schattingvan de "trend" in periode t [T]
e (t) = voorspelfout in de periode t (FOUT 1, roUT 2]

M.A.D.(t) .. Mean Absolute Deviation in periode t (FMAD 1, FMAD2]
T.S. (t) '" Tracking Signal in de periode t [TS 1, TS2]

~ .. smoothing constante van het M.A.D. [G~]
J'. 1 - ~ (DELTo\l

Formules:
De w~rnemingen zijn aselecte tFekkingen uit· een gamma verdeling .et
n [NJ vrijheidagraden en .en gemiddelde f [GIK]
De waarneming wordt opgebouwd door het sommeren van n
aBelecte trekkingen uit een negatief exponentiale verdeling met gemiddelde Jl

A- fIn. [amIID]
Dus: n

X(t). f:1
R = aselecte trekking dit een rechthoekige verdeling tU8sen 0 en 1.
Deze aselecte trekking wordt in het programme gegenereerd door middel van
een bestaande random number subroutine.
De uitdrukking In Ri wordt dan in FORTRAN: LOG(RAND (.0».
De waarneming wordt in het FORTRAN prograama gegenereerd in een DO loop,

WllU • O.
DO 155 IA. - 1,_

155 W.uu - ...lAD - GEIIID- LOG (lWfl) (.0»
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11 1s,..n fixed point variable, die gebruikt wordt voor het regi8treren
VAft het aantal ..len dat de statement 155 is uitgevoerd. Daze statement
wordt so vaak ui tgevoerd ale de waarde van N aangeeft.

la het trekken van een waarneming is de verdere loop van de oereken1ngen
als voIgt: ..

~~ a(t) • X(t) - let)..
De voorspelling I(t) is berekend in de cy01U8 t-1 (periode t-1) •

. We .eken DU ondersoheid tussen een voorspelling, berekend met behulp van
8ingla exponential smoothing [81), en een voorspel11ng, berekend met be
bulp van double exponential smoothing rVOORS].
De toutberekening bestaat in het FORTRAN programma dan ook uit twee
atat••ents, namelijk:

JOU! 1 • WAARN - 81
lOU! 2 • WAARN' - VOORS

Vervolgens wordt het M.A.D. berekend:

M.A.D.{t) • ~ le(t)1 + , M.A.D.(t-1)

ID POR'lRAN:
~I _ GAWlA ]I AB8 (FOUT 1) + DELTA ]I i'!W) 1
fKAD 2 • GADA JE ABS (FOUT 2) + DELTA JE FJUD 2

Hiema voIgt de berekening van nieuwe voorspellingen:

.S1 (t) • a x(t) + f.> S1( t-1) .

82 (t) • 0( 81(t) +(b 52 (t_1)

'(t) • *[S1 (t) _ 5
2 (t)]

~ (t + L) • S1 (t) ,resp.

i (t + L) = 2 51(t) 82 (t) + L T(t).

Ket L • verschil (in aantal periodes) tusBen het tijdstip waarvoor de
voorspelling bestemd 1s, en het tijdstip waarop de voorspelling
gemaakt wordt. -C TIJD]

In fORTRAN:

81 • ALPHA )I WllRB + BETA JE S1

52 • ALPHA ]I 81 + BETA )I 82

'.r • A JE (81 - 52)
VOORS • 2. JE 51 _ 52 + 'l'IJD JE T

I18t A • ALPHA / BETA

De aldus berekende .voorspellingen worden in de volgende periode .eer
,.bruitt voor foutberekening en een aanpassing van het M.A.D.

De beachreven ~kenprocedure wordt herhaald tot het aantal initiele
periodss m1 [K1J bereikt is. Gedurende de initiele periodes worden de
etartwaarden (81 - 82 • GEM, FMAD1 • FKAD2 • 0.8 GEM) veranderd in
waarden die aangepast zijn aan de reeks waarnemingen.



'l.S.{i)

Hadat het santal ln1tiile periodes Yoltooid ie, worden boYenetaande
berekeningen aangevuld met de volgende berekeningen welke uiteluitend aogea
plaatsYinden in niet-initiale periodes. .

Allereerst worden de tracking signals berekendt

t
=r e(t)

14.A.D.(t)

In FORTRAN.
'1'S1 • SOM 2/nw>1
'1'S2 • SOl 3/BKAD2 ,

.et SOlI 2 • SOlI 2 + POUT 1
SOlI :5 • SOM 3 + FOUT 2

Bovendien worden gedurende deze periodes een groot aantal variabelen
gesommeerd (zie programma vans! statement 14 en het blokBcheaat blz. (a-f).:
Hiema volgt het indelen van een aantal variabelen in klassen. .. ,
Is het totale santal periodsB ~ (M] voltooid, dan worden tot slot nog
uit de Bommen de gemid~elden van de variabelen berekend, en volgt ale
allerlaatste onderde.l van de s1mulat1e het typen van de output.

C.1.'. De input.
De input bestsat uit twee gedeelten, n.l.
C.1.3.1. Het inlezen van papierbanden. Eerst wordt de object band inge

lezen, w&arin de middels een compiler verkregen vertaling Tan
het FORTRAN programma geponst is.
Daarna wordt een band ingelezen die de subroutine. bevat, welke
in het programma nodig zijn.

C.1.3.~. Bet intypen van constanten.
De wijze waarop deze constanten moeten worden ingetypt i. be
paald door statement 1, een FORMAT statement.
'ler verduidelijking volgt nog een overzicht van die oonstant.n,
het vereiste format en eenvoorbeeld.

Constante Format Voorbeeld

ALPHA. , 5.2 + 0.20
GADA F 5.2 + 0.05

• I 5 + 0600
)(1 . I 5 + 0100
TIJD . F 5.1 + 01.0
GEMID F 6.0 + 0100.
N I :5 + 01

Format F 5.2 betekent, dat de variabele waarop het format
betrekking heeft, ingevoerd moet worden als een floating point
getal (dus met decimaalpunt). Het getal moet z6 gesohreven worden,
dat het in totaal 5 plaatsen o~vat, waarvan 2 achter de deciaaal-
punt. ),

'\'1,

/
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C.1,i. !! outJ?\l~.

Ben oT.rzich~ Tan de output wordt gegeven op bIz. C-14 en 0-15.
lie output i8 opgebouwd uit dr1e gedeelten.
0.1.4.1. De kop.

Hierin staat algemene informatie over de aard van het programma,
en over de ingevoerde constanten.

~tt••t~ len lijst van gemiddelden van e~n aantal variabelen.
' .., .... '. De t'requentieverdelingen.

In de output komt een tweetal t'requentieverdelingen voor,
, .., te weten een voor waarnemingen, voorspellingen, voorspelt'outen

en MAD en een voor trend en tracking signala.
De kl&asegrenzen van het eerstgenoemde type t'requentieverdeling
·zijn at'hankelijk van het gemiddelde van de gamma verdeling van
de waarnemingen. De klasse1ndeling loopt van - 2,4 x I tot +
4,2 x f.
De klasseinde11ng van het tweede type frequentieverdeling i.
vast en loopt van - 10 tot + 10.

21~ji: ~rogramma besturing.
~t~hulp van een aantal schakelaars op de bedieningstat'el van de I.B •••
1620 kaa het programma bestuurd worden, in die z1n dat naar wens een ge
....1te van het programma ongebruikt kan worden gelaten •
.. 'wijse waarop deze besturing verloopt blijkt zeer duidelijk uit het
...l.kee.ema, blz. C-8 •
..~ eohakelaar 1 kan het indelen in klassen van variabelen van de eerste
soort (zie 0.1.4.3) en alle daartoe noodzakelijke rekenprooedures indien
....a.t uit het programma worden geschrapt.
8chakelaar 2 heeft een soortgelijke funetie ten aanzien van de variabelen

,Tan de tweede soort. '
Met schakelaar 3 kunnen desgewenst aIle rekenprocedures die in verband
ataan met double exponential smoothing aohterwege worden gelaten.
Door combinaties van schakelaarstanden kunnen verschillende prooedures
..kozen worden, hetgeen moge blijken uit het volgende schema.

S.itch 1 on off

Sriwh 2 on off on otf

Switoh , on oft 'on oft on oft on otf

heq.Tercl.1
aingle ja ja ja ja neen neen neen neen
douhle ja neen ja neen neen neen neen neen

J'req •Teri. 2
single ja ja neen neen ja ja neen neen
double ja neen neen neen ja neen neen neen
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0.1.6••iee opmerk1ngen over tijdsduur.
ia .-r'-nd ..t het plannen van oomputerproduktle en het bespreken van
reke.tljd is het nuttig enige 1nformat1e te bezitten over de boeveelhe1d
tiJd di. nodig is voor het ultvoeren van bepaalde rekenprocedures en het
t7pen van de output. .
0.1.6.1. De output.

Ret t7pen van de complete output vergt ongeveer 15 min.
lij weglaten van een van beide frequentieverdelingen wordt deze
tijd gereduceerd tot resp. ongeveer 8 minuten (bij weglaten
freq,verd. 1) resp. ongeveer 11 minuten (b1j weglaten freq.verd.2) •

. 0.1.6.2. De rekenprocedures.
Voor wat betreft de rekenprooedures bestaat alleen ervaring .et
het geval dat de waarnemingen trekk1ngen zijn utt een negatlef
exponentiale verdeling.
De rekentijd voor het complete programm~ bedraagt dan ongeveer
20 minuten. Bij weglaten van een van beide frequentieverdelingen
wordt deze tijd ongeveer gebalveerd. .
Daze t1jden hebben betrekk1ng op 600 periodes, waarvan 100 initieel.

0.1.6.,. Bet programma, zoals het op blz. C-9 tim C-1' opgetekend is, is de
Terbeterde versie van een reeds eerder geschreven programma, waar
aee hetzelfde resultaat bereikt werd, maar dat een veelvoud &an

rekentijd vergde. Tengevolge van enige minder slimme programma
on4erdelen was de rekentijd ongeveer twee uur Toor het oomplete
programma (wederom voor 500 + 100 periodes).
Daar de tijdwinst, resulterend uit de verbetering, zeer aanzienlijk
is, worden de twee punten, waaruit de modificatie bestaat, ter
laring, genoemd.
C.1.6.3.1. Bet berekenen van de klassegrenzen.
Dit gebeurde in het oude programma binnen een DO loop, in de
verbeterde versie buiten deze loop, dus slechts een maal, en
wel tijdens de initialisering. Bij bestudering van het prograJDJl&
sal duidelijk worden, dat de fixed point variabe~en J. resp. JJ
of gebruikt kunnen worden als subscripts (indices) van de klasse
grenzen [TEST 1 (J), TEST 2 (JJ)J, of ook kunnen dienen ter
berekening van de bij een bepaalde waarde van de fixed point
variabele behorende klassegrens.
C.1.6.'.1. Het indelen in klassen.
In het oude programma werd de bij een bepaalde waarde van een
variabele passende klasse opgezooht met een procedure die be.tond
uit het vergelijken met klasse grenzen, en waarbij het zoeken
g8start werd san een zijde van het klasse scala.

Bij de nieuwe prooedure wordt de waarde van de in kla.sen in
te delen variabele eerst grof ingedeeld in grote klaesen en wordt
daarna bepaald in welke klasee, vallende binnen de grote kla.se,
het getal ligt.
Voorbeelda TS1 • - 5,7.

Oude methode Nieuw. methode

Stap 1 a - 5,7 < - 10 ? Stap 1 - 5,1 < o ?
neen ja

Stap 2 a - 5,7 < - 9 ? Stap 2 a - 5,1 < - 6 ?
neen neen

Stap 3 - 5,7 < - 8 ? Stap , a - 5,7 < - 5,5 ?
neen ja

Stap 4 a - 5,7 < - 7 ?
neen

Stap 5 : - 5,7 < - 6 ?
neen

Stap 6 : - 5,1 < - 5,5 ?
ja
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C.2. PrOgr!!!& Toor de siwulatie Tan statistical forecasting. ODd.r.pti
Tan het tracking signal.

9.2,1. poe} van de e1mulatie.
Ret doe1 Tan de simulatie is, het verzaaelen van aanvullend. inforaati.
b.treff.nd. h.t gedrag van het tracking signal, naar aanleiding van d.
resultaten van de onder C.1. geno••de sisulatie.

9.2.2, hsch;£i.1ving van het plOBr8JlDla.
Voor wat betreft de r.kenprocedure kan T.rwezen worden naar h.tge.n.on4er
C.1.2. g8aohreven 1s over het opbouwen van de wsarn.ming, en over single
exponential smoothing.
De gebruikte symbolen ko.en ook over.en, met als uitzond.ring het .7B~ool·

voor d. Toorspelling. Wat in h.t .erete programma sangeduid werd aet 51 i.
identi.k mat de variabele die nu VOOR 1 of VOOR 2 genoemd wordt. De t ...
notati.s VOOR 1 en VOOR 2 zijn noodzakelijk om onderscheid t. kunn.~ aak.n
tue8.n d. in de vorige periode gemaakte voorspelling voor d. lopend.
period., en de in de lopende periode gemaakte voorspel11ftg voor d. ko••na.
p.r10d.. ,
Ret programma bestaat in feiteuit drie programma's ~ aen. Ie k.~. tuaau
4e 4ri. programma'a is mogelijk m.t behulp van Bchak.laars op d. 'be4i.al...
tat.l (si. C.2.4.).
Aller.erst wss behoette aan ••n progr&Jlllla waarlle. het lIoge1ijk zousij.,
d. hiatori. van het ontstaan van de trequ.ntieverdeling van h.t tra~k1ag

signal op d. voet te volg.n. Daarto. was het nodig 011 .en oversicht t.
krijgen van eventueel de wsamemingen, voorsp.llingen en M.A.D.'e gedurend.
d. initiil. periodes, en in ieder g'Tal van de waarn.mingen, vo~.pelliupa, '.
M.A.D.'s, so_en van d. fouten en de tracking signals gedurende de Di.t
tnitiile periodes. Bet programma waarmee dit bereikt wordt, wordt progr....
(C.2.a.) aenoemd.
De b.i~e overige programma's, (C.2.b) en (C.2.c) hebben betrekking OJ· q,t
geval dat het T.S., na het pass.ren van e~n bepaalde grenswsarie (mtalSJ'
wordt teruggebraoht op de beginwaarde T.S•• O.
Met behulp van programma (C-2-b) wordt in het niet-1niti~ie gedeelt•••n
de run het aantal periodes geteld dat verloopt tussen het aanbrensen VaD
de beginwsarde en het passeren van boven- of ondergrens. .
Het programma (C-2-0) levert minder uitgebreide informat1e. Met behulp .
van dit programma wordt aIleen maar het aantal over- resp. ondersch1J4incen
van boven- reep. ondergrens geteld, gedurenae het ni.t-initii1e ga•••lte
van de run. ~.

Ben en ander ia verduidelijkt door middel van het blokschema (blz,16 ).
het prograDUl& (blz. C-17 en C-18 ) en voorbeelden van de output
(blz. C-19 en C-20 ).

C.2.3. D. input.
Deze bestaat evenals bij C-1 het gaval was uit:

C.2.'.1. lnlezen van ponsbanden, t. weten een objeot- en een
subroutine band.

C.2.'.2. Intypen van oonstanten.
Voor de constanten, formats en voorbeelden, volgt een
overzicht. .

Constante Format Voorb.eld

ALPHA , 5.2 + 0.20
GAlOU F 5.2 + 0.05
II I 5 + 0600
111 I 5 + 0100
GEKID F 6,0 + 0100
I I , + 01
GiDS I ~.1 + 04.0
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Q.i." lrogruu. beaturing en outPUt.
0.2.4.1. let behulp van de schakelaara 1 en 2 kan een keuze worden geaaakt
.it de programma's a, b en c tzie blokachema), en weI volgens onderataand

. , ••h....
'''itch 1 on, Switch 2 on/off: programma (C-2-aj
Sw1toh,1 oft, Switch 2 on : programma (C-2-b
"'itoh t ott, Switch 2 off : programma (C-2-c

loaakelaar , heert een dubbel doel, te weten:
• ladien programma (C-2-a) gekozen is kan met switch' de output

,.durende de initi~le per10des geregeld worden.
Switch} on, resp. otf gee!t weI, resp. geen output in het initiile
cedeelte van de run (zie blokschema).
Blj de stand: "switch 3 on", zal na beeindiging van een run onaiddellijk
..start worden met een zelfde run, met dezelfde .aarden van de constant••,
echter .et andere waarnemingen, daar andere random numbers gegenereerd
worden.

0.2.4.2. De output bestaat in alle drie de gevallen uit twee gedeelten:
De kop, waarin algemene 1nformatie over de aard van het programma
en over de 1ngevoerde constanten.
Bet gedeelte met de resultaten van het rekenwerk.

C.2.4.}. Output (C.2.b)
De rekenresultaten, h1er bestaande uit een reeks ,,&antal period••"
worden in het geheugen bewaard, tot een blok van 10 resultaateenheden
vol 1s, en dan u1tgetypt. Zo kan het voorkomen dat in de laatste regel
van de output een aantal nullen staat, welke nullen eohter onmogelijk
verkeerd gernterpreteerd kunnen worden, daar het "aantal periodea"
ain1maal 1 moet zijn.

e,2.5, Gegevens over tijdsduur.
)e au volgende gegevens hebben uitsluitend betrekking op het geTal dat
de waarnemingen trekkingen z1jn uit een negatie! exponentiele verdeling,
en dLt het aantal periodes 600 is, waarvan 100 periodes 1nitieel.
In dat geval is de tijd, nodig voor programma (C-2-a) ongeveer 80 ainuten'
(bij volledige output), voor programma (C-2-c) circa 6 minuten, en voor
progr..-a (C-2-b) ongeveer 7-9 minuten, athankelijk van de voor (GREIS]
ingevoerde constante.
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OFF

FM=M-M1

Simulatie statistical forecasting
Blokschema van programma C-l

STOP

GEM 1 =
OM 1/FM

GEM 2 =

TYPE PREQ. VERn. YY

TYPE OU'rPU'r
GEMIDDELDEN

TS 2

FREQ.VEHD

TS 1

1 = 3
YY= TS2

1=2

YY = TS 1

IT INDELEN

IN KLASSEN

FREQ..V
FOUT 2

K~7

Y=FMAD2

K=6
Y= FOUT2

K = 4
Y = FlI;AD 1

L = 1

YY = l'

FREQ. VERD.

FilAD 2

E

K ~ 1

Y = WAAR1,.

Y = S1
K = 2

T.S.

T.S. 2

K = 3
Y =FOUTl

SOM VAN
T.S.1,T.S.2

FrtEQ.. VERD
WAARN.

FRE;;:.VERD.
S1

PRE'!.. VERD
FOUT 1

Y INDELEN

IN KLASSEN
I = I + 1

I ~ 0

START

WAARNE:UNG
VOORSPELLING
VOORSPELFOUT
l{JJ)

TREND

SOM VAN
W.ilRNEMmGEN
VOORSPELLING
VOORSPELFOUT
MAD
TREND

lNITIALISERING
EN

IIlIMENSIONERING
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PORlfB.O pro"..... sinlatia statistical fo"oast1ag,

DIMEXSION NA(40).NB(40),IC(40).ID(40),II(40).IP(.O),IO(40)
D1...SIOI .'~(40),11B(40),I'C(40),!BSlf1(40).!IS!2(40)
.lCCIP'l 1 ,.lLPJll,G'lM',_,M1,'lYD,CBIIID,.

1 PORM.l!(l5.2,P5.2,I5,J5.1,r6.0,1,)
fiPI2

2 POBMAT(24H STA!ISTICAL FORlC!S!1IG/)
nPB'

,. PORJIAT(40B lRBQUElTIEVERDELIIfGD V.u .'ABlIBM1I1GU.)
fYPI4

4 POlUU.T(49H VOOBSPELLINGEN, VOOBSPELJ'OtJ'l'D, ••~.J)., lftllQ iI)
TYPE 5

5 J'OBlIAT{ 17K '.t'lUCKIlfG SIGnW// )
TYPE 6

6 romuT{48H DE Wumrll.l4INGEN znr !SELBC'l'B TRJIOCIlIQiIlf lJIlf uI)
TTP. 7,N

7 POBJI,AT(43H GADA VERDBLING or lIN .A..dTAL ftYHI1DSaWD-,t,)
FII-N "-
G..rr-GEILID
TYPB 200,GBM '

200 POiJIA'l{20H • BEN GEliiDDILD.I -,'18.0/1)
TYPB 8,ALPHA.

8 FORKAT(22H SMOOTHING CONSTAlTI'••15.2)
'rYPE 9,GAJOU.

9 PORMAT(29H SMOOTHING CON5TANTE M.A.D. -,15.2)
TIPE 10,.

10 POBMJ.T{18H AAlIftL PERIODES -,15)
TYPE 1',M'

11 PORllAT(21H AANTAL INITIELE PBRIODES -,15)
TYPE 12 ,'rYD ,

12 FORMAT (11 H LBVERTTD -,P5.1 ,9H PDIODESI/ /)
. 51-GEM '

52-GO •
FJUD1-0.8.GEII
:FJUD2-0.8 GEIl
BETA_1.-ALPHA
DEL'!''' -1.-GADA.
A-ALPHA/BETA
vooas-GEl(
50)11-0.
50M2-0.
80l0-0.
50114-0.
S0Jl5-0.
80)16-0.
SOIl1-0.
SOM8-0.
50119-0.
S())I10.0.
501111-0.
S0II12-0.
DO 13 1-',36
1.1(1)-0
BB(I)-O
BC~I)-O
BD(I)-O
XE(I)-O
1'(1)-0
IG(1)-O
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lORTRii programmal s1sulat1e statistical forecasting, pro~ C-1.

11A(I)-O
J1B(I)-o
lf10{I).O

" OOI!IlIUI
U(SBNSlll SWITCH 1 )16.20

l' DO 17 rro.1.7
PJU.IU

17 T1ST1(NU).-2.a·GEM+0.4-G~FBU
DO 18 W.8.27

. m.NU-?
18 '!EST1 (1U)-o.1-GgIIFNU

])() 19 IU -28.32
nu .0-27

19 !BS!1(lUl·2.0-GEM+O.2-G~PIU
TEST1!33 .3.4:GEM
TIST1 34 .'.8 GEM
TEST1 35 -4.2-GEK

20 IF(SENSE SWIfCH 2)21,25
21 DO 22 IfR.1,5

J'JiR.BR
22 TEST2(NR).-11.+FNR

DO 2' 1R.6,29
ftIi.IR-52' 'lES'.r2 (lfR).-6 .+0. 5-FNR
DO 24 n.,0,33
nm.NR-29

24 TEST2lNR).6.+FNR
25 DO 85 I.1,M

\yURN.O.
DO 155 li.1,N

155 WAARH.WAARN-GEMID-LOG{RAND(.O»
POUT1.WAARN-51
~D1.GAMVA-ABS{FOUT1)+DELTA-FKAD1
FOUT2.W.uRll.VOORS
lK1D2.GAIIA-ABS(Po~2)+DELTA-FMAD2
S1.ALPBA"'AARN+~TA 81
S2.,LPHA-S1+BETA 82
T.A (81-;2)
VOORS.2. S1-S2+TYD-T
1'(1.111)85,85,14

14 S<m1.S0111+WAARN
SOIf2.SOII2+FOUT1
S0J6-S<II3+P'OUT2
SOll4.SOJI4,+FJW>1
S0Il5·SOK5+ftW>2
S0I6-S0M6+'BS(FOUT1)
SOII7.SOK~+ABS{FOUT2)

SOII8.SOK8+S1
S0Jl9·SOM9+T
SOM10.SOM10+VOORS
TS1.S0112/FKAD1
ft2-SOK3/FKAD2
B0JI11.S0JI11+'l'S1
SOJl12.S0JI12+TS2
IF{SEHSE SWITCH 1)26,58

26 K-1
Y••URN

30IF{Y)31,33,33
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POiTW pr08'l!Jl!lY" .Bi_lati. Bta~iB~ical forecaBtia•• p'l'Ogr...... C~~.

~1 DO ~2 J-1,7
IF(Y-TESTt(J»50,~2,~2

'2 CONTINUE
" IF(Y-TEST1(13»~4,36,36
34 DO 35 J-8,13

iF(Y-TEST1(J»50,35,~5
~5 CONTINUE,& IF(Y-TEST1(19»37,39,39
37 DO 38 J-14,19

IF(Y-TEST1 (J»50,38,38
~8 COlfTINUE
~9 IP(Y-TEST1(25»40,42,42
40 DO 41 J-20,25

IF(Y-TEST1(J»50,41,41
41 CONTINUE
42 IF(Y-TEST1(31»43,45,45
43 DO 44 J-26,31 '

IF(Y-TEST1(J»50,44,44
44 CONTINUE
45 DO 46 J-32,35

IF{Y-TEST1(J»50,46,46
46 CONTINUE

J-36
50 GO TO l51,52,53,54,55,56,57),K
51 NA(J)-NA(J)+1

K-2
Y-S1
GO TO 30

52 NB(J)-NB(J)+1
X-3
I-FOUTi
GO TO 30

53 NC(J)-NC(J)+1
lC-4
Y-FMAD1
GO TO 30

54 ND(J)-ND(J)+1
IF(SENSE SWITCH 3)47,58

47 ](-5
Y-VOORS
GO TO ~O. .

55 NE(J)-NE(J)+1
K-6
Y-FOUT2
GO TO ~O

56 IF(J)-NF(J)+1
](-7
Y-FlUD2
GO TO ~O

57 NG(J)-NG(J)+1
58 IF(SENSE SWITCH 2)59,85
59 1-1

YY-TS1
60 IF(YY)61,70,70
61 IF(YY-TEST2(5»62,64,64
62 DO 63 JJ-1,5

IF(YY-TEST2(JJ»80,63,63
63 CONTINUE
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FORTRAN programmaJ aiaulatie atatistical forecasting, prOIr-..& C.f~

64 IP{IY.TES!2(11»65,67,67
65 DO 66 JJ.6,1 1

IF(YY.TIST2~JJ»8Q,66,66
66 CONTIllUE
67 DO 68 JJ.12,17

Ir(IY.!EST2(JJ»80,68,68
6e CONTINUE
70 I.(YY.TEST2(22»71,7~,73
71 'DO 72 JJ.18,22

IF(IY.!EST2{JJ»80,72,72
72 CONTINUE
7' IF(IY.!EST2l2e»74,76,16
74 DO 75 JJ.23,28 .

IF(IY.TEST2(JJ»80,75,75
75 CONTINUE
76 DO 77 JJ-29,33

IF(YY.TEST2(JJ»80,77,77
77 CONTINUE

JJ-34
eo GO TO (81,82,8,),L
81 .1~(JJ).N1A(JJ)+1

IF( SEISE SWITCH ~)78,85

78 1,·2
YT.'1'S2
GO '1'0 60

82 N1B(JJ)-N1B(JJ)+1
L-3
YY·'1'
GO TO 60

.83 11C(JJ)••1C(JJ)+1
85 CONTINUE

Fll-Jl.M1
SOK1.SOII1!n:
S0M2-S0JA2!FJl
SO)(3-SOK3/FJI
SOJI4-S0M4!ftI
SOM5-SOK5!FJI
S0Jl6.S0Jl6!FX
S0If1-S0)(7!FK
S0JI8-S0M8!FII
S0II9.S r:Jl.9/ N
SOJl1O-S0)(10!PM
SOM11 =S0II11!PtI.
SO)(12-S0M12!FJ(
TYPE 91

91 FOlUIAT(47H LYST VAN GElIIDDELDEN VAB FREQUENTIEVERDELINGU/)
TYPE 92, SOM1

92 PORJlAT(14H W~)(INGEN,,17X,F6.2)
. TYPE 93,SO)(8
9~ lORKAT(24H SINGLE, VOORSPELLINGEN,,7X,FB.2)

TYPE 94,SOI2,SOMb .
94 PORMAT(9X15HVOORSPELFOUTEN,,7X,F8.2/24X5HABS.,,2X,'8.2)

TYPE 95,S'*4,50)(10
95 FORKAT(9X4HrAD,,18X,F8.2/24H DOUBLE, VOORSPELLINGEI,,7x.,e.2)



C...1'
lQi!RAB programaa; simulatie statistical ~orecastiDg, programaa C-1.

TYPE 96. SOM3 ,SO)(7
96 JOBMlT(9X15HVOORSPELiOUTEN,,7X,F8.2/24X5HABS.,,2X,re.2)

TIPI 91,SOK5,SOK9 .
·'1 lOlUUT(9I4HlW)" 18X, P8.2/9X6HTREND, , 16X,P8.2)

TYPE 98.SOK11,SOlrl12
98 JORIl!(1,H T.S. SINGLE,,18X,P8.2/13H T.S. DOUBLE,,18X,F8.2//)

I'(SENSE SWITCH 1)106.107 .
101 tr(SIBSE SWITCH 2)106,108
106 fin 110
t 10 JOlUUT(22H FREQI ENTlEVERDELINGEN/)
108 IP(SElfSE SWITCH 1) 109,118
109 !IPE 111
111 PORlAT(6BKLASSE,5X4HWAAR.4X6HSIHGLE,18X6HDOUBLE)

TYPE 112
112 PORI1T('9X15HVOORSP. VOORSP.,9X15HVOORSP. VOORSP.)

'rYPE113
11' IORMAT(11X6HNElrIING.10X11HFOUT MAD,13X11HFOUT MAD/)

DO 116 1.1,35
, TYPE 114,!U.(1) ,NB(l) ,NC (I) ,Nn(I) ,HE(I) ,NF(I) ,NG(I)

114 PORMAT(11X,I5,3Xt15,3X,I5,3X,I5,3X,I5,3X,I5,3X,I5)
TYPE 115,TEST1(1)

115 PORMlT(P7.0)
116 CONTINUE

TYPE 117,HA(36),NB(36),NC(36),ND(36),NE(36),NF(36),NG(}6)
111 JORMAT(11X,I5,3X,I5"X,I5,3X,I5,3X,I5,3X,I5"X,I5)
118 IF(SENSE SWITCH 2)119,125
119 TYPE 120
120 FOIUlAT(6HKLASSE.5X12HSINGLE T.S.,4X12HDOU»LE 'l'.S.,4X5HTRDD/)

DO 12' 1.1,"
TYPE 121,N1A(I),N1B(l),N1C(I)

121 PORMAT(19X,I5,11X,l5,3X,l5)
TYPE 122,TES'1'2(I)

122 JORMAT(FS.1)
123 CONTINUE

TYPE 124,N1A(34),N1B(34),N1C(34)
124 PORMAT(19X,l5,11X,I5"X,I5///)
125 STOP

DD



C-14
St.Rlatie statistical tore9!,ttnB I oyerzioht van de ou~put yan
hoar..... C-1.

8!'AfiSfICAL FORECASTING

- J'.UQ.t1El1TIEVERDELINGEN VAN WAARNEXINGEI.
YOORSPILLIlfGEB. VOOBSPELFOUTEN, M.A.D., TREND Elf
TJU.ClIBG SIOIALS

»I 1JAJUEMINGEN ZTN ASELECTE TRBKKINGE. UIT EEl
GAJOQ lERDELING lIET AANTAL VRYHEIDSGlUDEN. 1
II BEN GEMIDDELDE. 100.

SJfOO'l'HING CONSTANTE ...20
SllOOTHIBG CONSTANTE IleA.D. • .05
AAlTAL PERIODES. 600
AHftL INITIELE PERIODES. 100
LflDfYD. 1.0 FEB! ODES

LYST VAN GEMIDDELDEN VAN FREQ.UENTIEVERDELINGKN

1f!4RDllINGEN, 95.16
SIBGLB, VOORSPELLINGEN, 94.88

VOORSPELFOUTEB, .34
ABS., 72.27

lUD, 71.53
DOUBLE, VOORSPELLINGEN, 95.21. VOORSPELFOUTEN, .01

ABS., 77.68
JUD. 76.84
fJ.'REND, .06

1'.S. SINGLE, 2.73
'1'.8. DOUBJ"E, .79

lREQUENTIEVERDELINGEN

KLASSE 1fllR SINGLE DOUBLE
VOOBSP. VOORSP. VOORSP. VOORSP.

NEMIlfG FOUT MAD J'OtJT MAD

0 0 0 0 0 0 0
-240.

0 0 0 0 0 4 0
-200.

0 0 1 0 0 10 0
-160.

0 0 13 0 0 27 0
-120.

0 0 68 0 0 50 0
-80.

0 0 121 0 0 93 0
-40.

0 0 99 0 0 111 0
•

40 0 15 0 3 18 0
10.

51 0 16 0 6 14 0

.'.;' ens•
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Sl!!lat1' siat11tical torec,.tineJ o~r.loht ... 4e o_.~t ...
Pro81'-- 0-1.
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NUM 1 •

NlJoI 1 • 1

NUM 3 •

NUJ13.1
SCM FOUT. 0, ,

Simulatie statistical forecasting
Blokschema van programma C-2.

NUN£.
I(JII 2 • 1

SON FOur. 0
&

K • K + 1

NUM1.0

SCM FOUT • 0

I(JN 1 •

-(NUN,.1)

SOM FOUT

1.5.

K • 0

L(KJ • 0

NUN 1 •

I(JN1.1

(,

5011 FOUT

1.5.

OFF

STOP

SWITCH 3

TYPE OUTPUT 2

LAATSTE REGEL

I _ 0

START

I • I • 1

ALGEMENE

INITlAlISERING

EN

OIMENSIONERING

WAARNEIIING

FOUT

II.A.D.

VOOR5PELL ING
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101'lUX proE!!!!!!U .1_lat1••tati.tical toreca.tag, pro8l" ~

ACCU'l' 1 ,ALPRA.,GAJOU.••,.'.GDID t lf,GRDS
1 JO~'l('5.2,P5.2,I5.P6.0.I',J5.1}

55 TIP! 2 .
2 PORIU!(/j23BB~J.'lIS'lICAL l!'ORECAS'lIlfGj)

'lTl'E ,
'3 J'OJUUT(25H'l'RACXING SIGNAL OIDERZOEK/)

TYPE 4
4 FOllJIAIf(41HDE W.uRNEIUNGEN ZYB ASELECTE TREKKIJfGEli UIT BII)

TYPE 5 .
5 PORJlAT(43HCWOIA VERDELING DT EEN AAlfTAL VRYBEIDSGlUDD -.13) .

R.N
GEIl.rGEKID
'J.'YPI 6, GEM

6 FOD.U'( 19BJ!ll( BEN GBJlIDDELDB -,F8.0/I)
TYPS 8,ALPHA.

8 ~~1"0omIllG COltSTANTE -.F5.2)
TYPE 9, GADA,

9 FORIlAT(28HS){OOTHING CONSTANTE II.A..D. -,IP5.2) .
TYPE 10, )(

10 IPOIlJlA'l'( 17HU1TAL PERI ODES -,15 )
TYPE 11,111

11 J'OlUlAT(26HAANTAL IIUTIELE PERIODE3 -,151/1)
IF(SIISE SWITCH 1)12,16

12 fiFE 13 .
" l'OlUlAT(19H1COLOll 1,PERI ODE IR.118HKOLOK 2,WllRNEIInrG)

TYPE 14
14 PORJllT(20HKOLOII " VOORSPELLIIG/18HKOLOK 4,SOlI lOUTlN)

TYPE 15
15 J'0RJ4AT(141DC0LOK 5•••.l.D./2}nOLOJl 6,'!lUCKING SIGNAL)

GO TO 21
16 IF(SENSE SWITCH 2)17,21
11 TYPE 18 ,
18 l!'ORJlAT(49HUNT.lL PB.RIODm DAT VERLOOP'l VCOR Bft '!.S. GRO!D.)

TYPE 19.GRENS , OROS
19 IORllAT(8HI5 DA.I +,P5.1,25H(+TIXEI),Ol XLEIBIR DAN -,15.1}

TYPE 20
20 PORMAT(8H(-TEXEN)/I)
21 VOOR2.G~

PllAD.0.8 Gill
BETJ..1.-ALP.H.A
DELTA.1.-Ql)8U,
50111-0.
NUJl1.0
lfUK2-0
NUK3·0
DIMENSION L(10)
DO 22 X.1,10

22 L(K).O
x-o

23 DO 31 1-",)(
'fA UlN-O.
DO 24 J.1,_

24 WA.lRB-1I'.wur-GEMID-LOG(RJ.I(1)(.0»
VOOR1-VOOR2
FOUT.WlllUl-VOOR1
FMAD.GAJOIA·'BS(FOUT)+D~LTA-FJW)
V00R2.ALPHA-'llRN+BETA."vOOR1
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lOl!RAI prOgr&!!!J 8imulati. statistical foreoasting, progr.... C-2.

1'fSIISE SW1!CH 1)25,32
25 IP1-)(1)26,26,29
26 IF SEKSB SWITCH 3)27,31
27 TItE 28,I.WAABN,VOOR1,P.MAD
28 POIIlT(I5,P8.2,re.2,l6.2) .

GO '1'0 31
19 84:*1-30111 +FOU'.r

ts.S()l(1/JIUl)
",PI 30, It• .uRN, VOOR1, FIIAD,SOJl1, 'l'S

J9 '0BIl'l'{15tP8~2,F8.2,P8.2,P8.2,F6.2)

."1 COI'1'ItrolI
00 '1'0 46'2- Jl(I-K1 )31,31,33

~ ~SO)(1.S0JI1+POUT
. fS-S0II1/NJ.D

I'(TS-GRElS)37,34,34
34 Ir(SDSE SWITCH 2)36,35
35 SOM1aO.

lIlJJI2.lfmI2+1
00 TO 31

36 BQ1.NUll1+1
GO TO 41

37 IP(TS+GRENS)38,38 45,e IF(SEHSE SWITCH 2)40,393' JU1(3·NUM3+1
50)(1-0.
GO TO 31

40IUK1--(NUK1+1)
41 I.lt+1

L(K)-lfUJI1
Jl1I(1-0
SO)(1.0.
11'(1-10)31,42,42

42 TYPE 43,~(1),L(2),L(3),L(4),L(5),L(6),L(1),L{8),L(9),L{10)
43 PORKAT(I5,I5,I5,15,15,I5,I5,I5,I5,15)

DO 44 1-1,10
44 L(K).O

1.0
GO TO 31

45 1'DJl1.lfU)(1+1
00 TO 31

46 IF(SEISE SWITCH 1)53,41
47 rr(SENSE SWITCH 2)48,50
48 TIPB 49,L(1),L(2),L(3),L(4),L(5),L(6),L(1),L(8),L(9),L(10)4' FORlAT(I5,15,15,IS,15,I5,15,I5,15,I,//)

GO 10 53
50 I12d-)(1

TIPE 51,112,NUlI2
51 FOBJlAT(2HIN,I5,32HPER!ODg) WAS HET TRACKING S1GNAL,I5,4HVUI.)

TYPE 52, GREXS , JTO'II3 , GRENS
52 PORIlT(10HGROTER DAB,P5.1,2HEI,I5,18HMAAL KLi[NER DAB -,15.1//)
53 IF(SENSE SWITCH 3)55,54
54 STOP

END
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+-----.,>at"fISTICAL :PORECASTIJG

.~',~~fjiCJ{ING SIGlU.L OIDEaZOEK
':<'~1";"1:'

~,., '

'. WUUBIBGElf ZTJf ASBLECTE mEKKINGElI UIT Dlfe.- VlBDBLIlfG JIlT UN'fAL VRYHEIDSGRADEN. 1
... QUIDDILDB. 100.

"O<1!!I1GCONSTANTE • • 20
,-Hum COISTANTE M.A.D. • .05

. UJ~ PERIODES • 600
.uJ'l'.U, I1ITIBLE PERIODES • 100

"~.'

101.(11 1.PERI ODE NR.
kOL(JI 2 ....A.ARNBKING
(OUII 3,VOORSPELLIBG
.I0~ 4,)(.1.]).
10141 5,SO)( !'OUTEN
(OLOJ( 6,'l'BACKING SIGNAL

, 91.89 100.00 16.40
~ 15.18 98.31 13.14

12 21.19 129.64 85.11
26 159.94 161.33 108.82
59 2.19 96_53 113.34
60 30.61 11.66 110.02

101 161.73 55.32 '3.03 106.4' 2.00
102 47.90 16.60 51.81 11.10 1.49
103 78.50 10.86 49.60 85.34 1.12
104 .199.18 12.39 53.49 212.12 3.91.. ....

9!lftUT b

''ff1't.'IS!ICAL FORECAS!IlfG

'UAClIJlG SIGNAL OllDBRZOJ!llC

DI ...u.BBEIlINGElf ZYH ASELECTE TREKKINGEIl UIT ED
GAMD VERDELING IlET UNTAL VRYHEIDSGRADD. 1
II ED" GEIIIDDELDE. 100.

SIIOO!HIlfG. OONSTAN'l'E ••20
SMoorHING CONSTANTE lI.....D. • .0'
J.AlfTAL PERIODES • 600
Ulf'l'AL INITIELE PlRIODES • 100

llIti.L PERIODES DAT VDLOOP! Tooa D' '.S. GRen.
IS nAB + 3.0 (+TElCElf) , OF 1CLEI!fER DAB - '.0
(-HUlf)

'. '., .

. ,
4 11
1 -1

.10 -11
el1s.

-, -12 8
-6 1 -42
4 -11 12

26 -3 -19
1 -35 6
2 -4 -21

10-,
9



, ,

C-20

60GBA.A C-2.

Oll'mJ'l' f!

SfU'fIS'fiCAL FORECASTING

TUCKING SIGBAL OlfDERZOEK:

DB WA.&.BNDINGEN ZYN ASELECTE TREKKIBau UIT .ED
<WOU. VERDELlBG lOT AAlfTAL VRYHEIDSGRAnBff. 1
• DB GEKIIDELDI. 100.

SJlOO'1'BDJG OOBS1'AXTE ••20
8lIOO!HIBG CONSTANTE X.A. J). • .05
UNTAL PERIODES • 600
UN'rAL DlITIELE PE.lUODES • 100

II 500 H:RIODES WAS BET TRACKIlfG SIGlfAL 2) JlUL
aaOft:R DAlf ).0 BN 26 MUL lLEI.a lWf - ,~O
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