
1 Inleiding

Bij Stochastische Operations Research (2DD21 + SOR-deel van 2DD18) wordt software ge-
bruikt: routines en procedures uit het pakket Matlab en uit een toolbox met Matlab-m-files
die hoort bij het boek van Kulkarni (Modeling, Analysis, Design, and Control of Stochastic
Systems, V.G.Kulkarni, Springer Texts in Statistics, ISB 0-387-98725-8, corrected second
printing,2000) dat bij deze cursus gebruikt wordt. Deze toolbox is ontwikkeld door en on-
der leiding van V.G. Kulkarni, Department of Operations Research, University of Carolina,
Chapel Hill, NC 27707.

Opmerking: Files uit de toolbox van Kulkarni mogen voor persoonlijk gebruik gewijzigd
worden, maar dan moet de naam van de file veranderd worden. De gebruiker is niet toeges-
taan om de software na wijziging te verkopen. Als de software gebruikt wordt moet een
duidelijke bronerkenning worden opgenomen.

2 Matlab mogelijkheden en commando’s

2.1 Matlab als gewone calculator

Enkele voorbeelden volstaan. Zie verder de Help-file van Matlab.

1. invoer: ((37 +14)*2)/4 gevolgd door (toets ENTER) met resultaat de uitvoer: ans =
25.5000

2. invoer: f =sin(π/6) (toets ENTER) , uitvoer f = 0.5

2.2 De solve-functie van Matlab

De solve functie kan nuttig gebruikt worden voor het oplossen van stelsels lineaire vergelijkin-
gen. De functie is een onderdeel van de Symbolic Toolbox van Matlab. Als alle coëfficiënten
van de onbekenden in een stelsel lineaire vergelijkingen exact gegeven zijn, dan wordt de
oplossing ook exact bepaald. Toelichting van deze solve-toepassing via een tweetal voor-
beelden.

1. In de opdrachten hieronder wordt een stelsel van vier vergelijkingen met vier onbek-
enden x, y, z, t opgelost. Het stelsel is:
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Invoer in Matlab:
syms x y z t ;
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s = solve(’3/4 * x - 1/5 * y + 1/3 * z - 1/15 * t = 18/17’ , ’-2 * x + 1/7 * y - 2/9 * z
+ 3/2 * t = 16/11’ , ’x + 1/2 * y + 5/7 * z - 1/3 * t = - 30/17’ , ’- 1/3 * x + 2/11 *
y - 4/15 * z + 7/4 * t = 2’) (toets ENTER)

Uitvoer in Matlab:
s =

x: [1 x 1]
y: [1 x 1]
z: [1 x 1]
t: [1 x 1]

Invoer in Matlab: X = s.x (toets ENTER) , dan volgt uitvoer: X = 3971304/21612151
Invoer in Matlab: Y = s.y (toets ENTER) , dan volgt uitvoer: Y = - 175118118/45189043
Invoer in Matlab: Z = s.z (toets ENTER) , dan volgt uitvoer: Z = 35142660/45189043
Invoer in Matlab: T = s.t (toets ENTER) , dan volgt uitvoer: T = 844529784/497079473

De exacte antwoorden voor X, Y, Z en T worden gegeven. De numerieke waarde
wordt via numeric(X), enzovoorts gevonden.
Bijvoorbeeld: invoer: Xnum = numeric(X), dan uitvoer: Xnum = 0.183753296. Ook
direct is dit numerieke antwoord te vinden via: invoer: Xnum = numeric(s.x), dan
uitvoer: Xnum = 0.183753296.

Als in de vergelijkingen een of meerdere van de coefficienten van een variabele of
een rechterlid door een niet exact getal (getal in decimale vorm, met een aantal cijfers
achter de komma) gegeven is, dan worden automatisch de antwoorden als decimale
getallen gerepresenteerd.

2. In de opdrachten hieronder wordt een stelsel van vier vergelijkingen met vier onbek-
enden x, y, z, t en twee niet gespecificeerde parameters a en b opgelost. Het stelsel
is:

2ax + 4by + −bt = −5ab

−8bx − 2b2

a
y − 2z + at = −8

16
b
x − 2y − 2z + (a− 1)t = 2b2

2bx + ay + z + 4t = 8a + 4

Invoer in Matlab: syms x y z t a b ;
s = solve(’2 * a * x + 4 * b * y - b * t = -5 * a * b’ , ’-8 * b * x - (2 * b * b / a) * y -
2 * z + a * t = -8’ , ’(16 / b) * x - 2 * y - 2 * z + (a - 1) * t = 2 * b * b’ , ’2 * b * x
+ a * y + z + 4 * t = 8 * a + 4’ , x , y , z , t)

(toets ENTER)
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Uitvoer in Matlab:
s =

x: [1 x 1]
y: [1 x 1]
z: [1 x 1]
t: [1 x 1]

Invoer in Matlab: X = s.x (toets ENTER) , dan volgt uitvoer: X = 1/2*b
Invoer in Matlab: Y = s.y (toets ENTER) , dan volgt uitvoer: Y = - a
Invoer in Matlab: Z = s.z (toets ENTER) , dan volgt uitvoer: Z = -bˆ 2 + aˆ 2 + 4
Invoer in Matlab: T = s.t (toets ENTER) , dan volgt uitvoer: T = 2*a

De solve functie geeft de exacte antwoorden van dit stelsel vergelijkingen. Numerieke
waarden van elk van de X, Y, Z, T kunnen nu niet gegeven worden omdat in het stelsel
niet gespecificeerde parameters voorkomen. Als voor a en b exacte getallen worden
gesubstitueerd, worden natuurlijk ook exacte antwoorden voor X, Y, Z, T gegeven.

2.3 Invoeren van en werken met matrices en vectoren

Het invoeren van een matrix en enkele veel gebruikte matrixberekeningen worden toegelicht.

1. Een matrix kan als volgt worden ingevoerd:
Invoer: A = [1 0 -7; -5 23 5.6; 9.3 -56.9 0] (opm. spaties tussen de elementen per rij;
rijen gescheiden door ;)
of
Invoer: A = [1, 0, -7; -5, 23, 5.6; 9.3, -56.9, 0] (opm. komma’s tussen de elementen per
rij; rijen gescheiden door ;)
(toets ENTER)
Een rijvector is een matrix met 1 rij en meerdere kolommen. Een kolomvector is
een matrix met meerdere rijen en 1 kolom. Daarmede is duidelijk hoe deze worden
ingevoerd. Het is verstandig elke matrix of vector die wordt ingevoerd een naam mee
te geven, zoals dit in het voorbeeld gebeurd is. De matrix of vector is dan steeds onder
die naam aan te roepen.
Een element van een reeds eerder ingevoerde matrix kan als volgt eenvoudig worden
veranderd: Invoer: A(3,2) = -56.9999; (toets ENTER);hierdoor wordt alleen A(3,2)
aangepast.

2. A + B: Matrixoptelling.
A - B: Matrixaftrekking.
A * B: Matrixproduct.
Aˆ n: n-de macht van A
X = A \ B: A is een n * n matrix. X en B zijn kolomvectoren met n componenten. Deze
operatie lost het lineaire stelsel vergelijkingen AX = B op (als de oplossing bestaat).
De onbekende variabelen staan in X.
X = B / A: A is een n * n matrix. X en B zijn rijvectoren met n componenten. Deze
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operatie lost het lineaire stelsel vergelijkingen XA = B op (als de oplossing bestaat).
De onbekende variabelen staan in X.
inv(A): A is een n * n matrix. Deze opdracht berekent de inverse van A (als die
bestaat).
A’: Deze opdracht geeft de getransponeerde van de matrix A.
det(A): Deze opdracht berekent de determinant van een n * n matrix A.

Opmerking:
Matlab rekent bij matrices met decimaal gerepresenteerde getallen. Als de symbolic
toolbox aanwezig is, kunnen de antwoorden ook exact worden gerepresenteerd door
een resultaat dat decimaal opgeslagen is in een gedefinieerde variabele v of in de vari-
abele ”ans” opnieuw via sym(v) of sym(ans) in te voeren. Om exacte resultaten in
plaats van numerieke afgeronde resultaten te verkrijgen, is het ook mogelijk om deze
opdrachten direct vooraf te laten gaan door ”sym”. De opdrachten worden genoteerd
als: sym(A+B), sym(A-B), sym(A*B), sym(Aˆ n), X=sym(A \ B), X=sym(B/A),
sym(inv(A)), sym(A’)), sym(det(A))

2.4 De Kulkarni toolbox

1. De toolbox werkt natuurlijk alleen binnen het pakket Matlab. De gebruiker neemt de
volledige directory structuur van de toolbox over en plaatst deze ergens op een schijf
van de computer. De toolbox heeft de naam Kulkarni Software. In het pakket Matlab
wordt het pad naar de plaats van de toolbox aangegeven.
Veronderstel dat de toolbox op de C-schijf gezet is, op de plaats

C: \ Onderwijs \ 2DD06SOR \ Software Kulkarni.

In Matlab worden de volgende stappen uitgevoerd om het pakket de plaats van de
toolbox te “wijzen”.
Klik op File in de menubalk, selecteer “Set path” en klik aan, klik op “Add with Sub-
folders” en zorg dat in het verschenen venster bij “Folder” de goede plaats aangegeven
wordt.
De toolbox wordt eenvoudig geopend met het commando start maxim in het Com-
mand Window.

WAARSCHUWING: De toolbox heeft een grafische user interface. De diverse ven-
sters die bij het werken met de toolbox ontstaan hebben natuurlijk allemaal in de
rechterbovenhoek de bekende X-druktoets zitten om het venster te sluiten. Het is
beter DEZE X-toets NIET TE GEBRUIKEN voor het sluiten van een ven-
ster. De toolbox kan kuren gaan vertonen en soms blijft het gehele systeem hangen
en moet de computer herstart worden. Op ELK VENSTER van de toolbox zit een
menubalk met knoppen om van venster te wisselen, om terug te gaan naar een vorig
venster, om een venster te sluiten, om terug te gaan naar het hoofdmenu, enzovoorts.
Dringend wordt dus aangeraden om deze knoppen op de menubalk te gebruiken.
Een tweede onvolkomenheid van de toolbox is de volgende. Op het outputscherm (zie
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hierna) zit een knop “Save Results”. Deze werkt nog niet; er klinkt een waarschuwend
geluidssignaal dat achter deze knop nog niets zit. Als u een eigen nieuw model invoert
en niet werkt met een standaardmodel (zie hierna) dan zit op het outputscherm
ook een knop voor het opslaan van de modelstructuur met parameters; deze werkt wel.
De toolbox is ook nog niet “af”. Er zijn bepaalde mogelijkheden bij het ene modeltype
wel en bij het andere modeltype niet aanwezig. Voor het bereiken van de doelstellingen
van deze cursus zijn de aanwezige gereedschappen in de toolbox wel toereikend.

2. Een inhoudelijke waarschuwing: De toolbox wordt gebruikt bij de Computational
Exercises uit het boek van Kulkarni. Om met de toolbox te kunnen werken is een
goed begrip en goede kennis van de structuur, opbouw en eigenschappen van de be-
sproken modellen absoluut nodig. Zonder dat begrip en die kennis is de toolbox niet te
gebruiken. De toolbox is geen vervanging voor de theoretische kennis van de modellen.

3. Het commando start maxim geeft het hoofdmenu. Hierop staan een aantal knoppen
met de teksten Probability Models, Discrete Time Markov Models, . . . , Control Mod-
els. Via zo’n knop wordt een deel van de toolbox bereikt.
Druk bijvoorbeeld op Discrete Time Markov Models, dan komt een volgend menu
tevoorschijn.

4. Het menu Discrete Time Markov Models bevat drie knoppen: Use a Standard Model,
Create a New Model, Get Model From File. De eerste twee knoppen zullen meestal
worden gebruikt. Met de derde kan een in het geheugen opgeslagen model worden
opgeroepen. Met een drietal voorbeelden wordt de werking van de toolbox toegelicht.
Gekozen is voor een toelichting aan de hand van voorbeelden uit de Discrete Time
Markov Models omdat deze modellen het eerst in de cursus aan bod komen.

5. Druk bijvoorbeeld op de knop Use a Standard Model, dan verschijnt opnieuw een
menu. Het menu Use a Standard Model bevat zeven knoppen: Machine Reliability,
. . . , Telecommunication. Achter elk van deze knoppen zit het Discrete Time Markov
Model dat wat structuur betreft past bij het voorbeeld uit Hoofdstuk 5 van het boek
van Kulkarni over die betreffende toepassing. Om met de structuur van zo’n standaard
model te kunnen werken is kennis van de algemene structuur van een DTMM nodig.
Daarmede is het vervolgens mogelijk de specifieke toepassing in het relevante voorbeeld
uit het boek van Kulkarni te bestuderen. Als voorbeeld wordt op Manpower Planning
gedrukt (zie Kulkarni, bladzijde 113).

(a) Een scherm verschijnt waarin gevraagd wordt het aantal “grades” (salarisniveau’s)
binnen een salarisgroep op te geven. Voer dit in en DRUK op OK. (Opmerk-
ing: drukken op de ENTER toets van het toetsenbord van de computer
is geen alternatief voor de OK-knop). Een nieuw scherm verschijnt waarin
de promotiekansen en vertrekkansen vanuit elk niveau moeten worden ingevoerd
en waarin moet worden opgegeven met welke kans een nieuw personeelslid op een
bepaald salarisniveau begint. Om te oefenen kunnen in deze twee voorgaande
schermen de gegevens van het voorbeeld op bladzijde 113 worden gebruikt. Natu-
urlijk kan ook een ander aantal salarisniveau’s en kunnen andere kansen worden
ingevoerd. Nadat in het laatste scherm de kansen zijn ingevoerd ook op OK
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drukken. Een volgend scherm verschijnt, de Workbench, met mogelijkheden
voor output van het model: Transition Matrix, . . ., Occupancy Times.

(b) Druk bijvoorbeeld op Transition Matrix en bekijk het resultaat op het outputven-
ster. Sluit dit outputvenster niet af voordat u alle gewenste output met
behulp van de Workbench hebt berekend, want dan wordt al eerder
berekende output weer vergeten.
Druk als tweede illustratie van de Workbench vervolgens op Transient Distri-
bution. Op het nieuwe scherm wordt gevraagd op welk tijdstip de kansverdeling
moet worden berekend. Dit tijdstip moet worden ingevoerd, gevolgd door OK. Het
volgende scherm vraagt naar de startkansverdeling, die moet worden opgegeven
gevolgd door OK. Op het outputscherm verschijnt nu, naast de al berekende Tran-
sition Matrix, ook de Transient Distribution.
Zo kan het gehele outputscherm worden ingevuld. Om te weten wat op welk
moment moet worden ingevoerd is begrip van een DTMM absoluut noodzakelijk.

6. Keer terug naar het DTMM menu door het outputscherm VIA DE MENUBALK en
NIET via de X-toets af te sluiten en dan bijvoorbeeld via “Return to Main Menu” en
weer “Discrete Time Markov Models” het DTMM menu te bereiken.
Druk nu op de knop Create a New Model.

(a) Een scherm verschijnt waarop een naam kan worden ingevoerd. Na het invoeren,
klik OK.

(b) Het volgende scherm vraagt om het aantal toestanden. Geef dat en klik OK.

(c) De labels van de toestanden worden op het volgende scherm gevraagd. Geven,
OK.

(d) Het dan volgende scherm vraagt om volledige invulling van de overgangsmatrix
P. Geven en OK.

(e) Het scherm dat daarna verschijnt is weer hetzelfde scherm, de Workbench, als in
het voorgaande voorbeeld. Vanaf hier is de werkwijze hetzelfde.

(f) Nadat alle gewenste output is berekend kunt u het door uzelf ingevoerde model
opslaan.

7. Keer terug naar het DTMM menu door het outputscherm VIA DE MENUBALK en
NIET via de X-toets af te sluiten en dan bijvoorbeeld via “Return to Main Menu” en
weer “Discrete Time Markov Models” het DTMM menu te bereiken.
Druk nu op de knop Get Model From File.

(a) In Matlab verschijnt nu een venster waarin de gewenste file met het te laden model
kan worden opgezocht. Open de gevonden file.

(b) Er verschijnt een venster met een vraag of de in het model opgeslagen param-
eters moeten worden veranderd of ongewijzigd kunnen blijven. Het antwoord
No aanklikken brengt meteen het scherm met de Workbench tevoorschijn. Het
antwoord Yes aanklikken geeft de mogelijkheid via dezelfde reeks schermen als
in het tweede voorbeeld het model te veranderen. Na het aanbrengen van de
veranderingen verschijnt het scherm met de Workbench weer.
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8. Keer terug naar het hoofdmenu via de knop “Return to Main Menu”. De structuur van
de toolbox achter de knoppen Continuous Time Markov models, Generalized Markov
Models, Queueing Models, Design Models en Control Models is steeds dezelfde. Om
met deze delen van de toolbox te kunnen werken is kennis van de structuur en eigen-
schappen van de modellen, zoals die in het boek besproken worden, absoluut noodza-
kelijk.
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