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Levensduur in een jaargangenmodel.

J. van Lieshout en P. Verheyen

In het Maandschrift Economie [1,2 ] heeft een discussie plaats gevonden

over de optimale levensduur in een jaargangenmodel. In het hiernavolgende

worden in ~ 1 en 4 2 de in Economie beschreven modellen, resp. van Den

Butter en van Den Hartog, Van de- Klundert en Tjan, in essentie weerge-

geven. In ~ 3 volgt een vergelijking van de modellen met als conclusie,

dat Den Butter uitgaat van een oneindige keten van machines en Den Hartog

c.s. geen rekening gehouden met "opvolgers". In de bijlage wordt het model

van Den Butter afgeleid uit het model van Malcomson (3 ].

~ 1. Het model van Den Butter.

In navolging van de auteur definiëren we:

K : kapitaalcoëfficiënt

m(v) : aantal machines van jaargang v

~(t) : leeftijd van de oudste machine op tijdstip t

n(t) : optimale leeftijd van de op t aangeschafte machine

y(t) : totale produktie op.t

~ : opbrengst per arbeidsplaats op t- 0

u : groeivoet van de geincorporeerde arbeidsbesparende technische

vooruitgang

1(0) : loonkósten~per arbeidsplaats in het basisjaar

a : groeivoet van de loonkosten

r : rentefactor

p(y(t),t): prijs van het produkt

q(t) : prijs van de machine



Het model is te formuleren als:

max j~ {e-rt(P(Y(t)~t).y(t)-m(t)- It-~(t) K~0) m(v)e~t e-uv dv)}dt

waarin

Y(t) - ft-~(t) K m(v)dv. (2)

De doelfunctie is dus het maximaliseren van de kapitaalwaarde. Deze
waarde wordt bepaald door de rentefactor e-rt, de ontvangsten, zijnde het
produkt van prijs en hoeveelheid, de uitgaven voor de machines, waarbij
q(t) - 1 gesteld wordt en de totale arbeidskosten. Als voorwaarde geldt
dat de geproduceerde hoeveelheid produkt gelijk is aan de produktiecapa-
citeit van de aanwezige machines, en dat deze gelijk is aan de afzet.
Dit houdt in dat voorraadvorming niet mogelijk is. Stel cp(t): schaduwprijs
of Lagrangemultiplicator. Aangezien de bij de integratie betrokken functies
zodanig zijn dat de verwisseling van integratievolgorde is toegestaan~) geldt

f0 ~(t) ft-~';t) K
m(v)dv dt -

J~~(0) m(t) It}n(t) K ~(v)dv dt

indien we definiëren dat ~(v) - 0 voor v ~ 0, aangezien de opbrengst iri
het verleden reeds gerealiseerd is en dus niet meer in het beslissings-
probleem meespeelt,
In woorden wil dit zeggen dat Yiet produkt van de schaduwprijs en de produktie
van alle aanwezige machines gelijk is aan het produkt van het aantal ma-
chines en de opbrengst per machine. Ook volgt uit de definities, dat voor
T- t f r~(t) geldt t- T- ~(t).

~) D.w.z. dat de integral,en uniform convergent zijn, hetgeen vanzelfspre-
kend is gezien de interpretatie van cp(t). Dit is nl. de schaduwprijs
van de afzetvoorwaarde, waarbij deze luidt in"guldens van n~í'bij een
disconteringsvoet van r die zodanig is dat er een eindige kapitaal-
waarde is



De oplossing van het probleem voor t- 0 tot ~ verloopt mbv. variatie-

rekening als volgt:

We gaan uit van de volgende Lagrangefunctie:
!~ J(t)dt - Í~{e-rt{(p(y(t),t)y(t)-m(t)-

1(0) m(t)e-ut It}n(t)
eav e-r(v-t) dv}

K~

- {~P(t)Y(t)-m(t)
It}~1(t) K N(v)dv.}dt (3)

Volgens de variatierekeníng geldt voor de oplossing voor iedere t:

aJ(t) - e-rt. 1(0) m(t)e-ut ea(t~.n(t))e-rn(t) ~
~n(t) - - Kw

m(t )

waarin

K ~1(t}n(t)) - o.

a2J t) - -rt 1( 0) u-7~tr
ám(t)8t - -re - K~ a-r

e-(u-atr)t(e(á-r)n(t)-1) } 1K~o) e-(u-afr)t e(~-r)n(t) n(t)

-(1}n(t)) K ~~(t)(ttn(t)) - K

n(t) - an(t)at '
Uit (4) volgt:

w1(t) -

(4)

(5)

(6)

w1(t) - o,

1(0) e-u(t-~(t)) et(a-r)
~

Uit (5) en (6) volgt:

1(0) e(a-u)t {~ (en(t)(7~-r)-1) -(eu~(t)-1)} f r- 0. (7)Kcp a-r

Aldus is er volledige overeenstemming bereikt met Den Butter [1, pag. 401,

formule 9.] en wel via een wiskundig eenvoudigere weg.
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~ 2. Het model van Den Hartog, Van de Klundert en Tjan.

De hoofdstelling van de auteurs is, dat "de economische levensduur van de
oudste machines bepaald wordt door het moment dat de loonkosten gelijk
zijn aan de opbrengst van die machines" ([1] pag 397) of "een machine is
onrendabel indien de bruto opbrengst die met die machine wordt verkregen
niet meer toereikend is om de loonkosten van het complementaire arbeidsvo-
lume goed te maken". ([ ~, pag. 55 ]).
In de symbolen van ~ 2 is deze conclusie gebaseerd op:(zie (1)) maximali-
seer voor ieder waarde van t E[O,m):

B(n{t))-It(t) {e-rT(P(Y(T)~T)Y(T)-m(T) -

- IT-~(T)
1K~0) m(v)eaT e-uv dV}dT

waarin

fT-~(T) K m(v)dv. - y(T) en ~(tfn(t)) - n(t)

(a)

(9)

Teneinde dubbeltellingen wat opbrengst en investeringsuitgaven betreft
te voorkomen, geldt dat m(ttn(t)) - 0 en,y(tfn(t)) - 0.

De bovenstaande doelfunctie geeft aan dat de levensduur van een machine
zodanig wordt bepaald dat de totale opbrengst gedurende die levensduur
maximaal is. De invloed van beslissingen gedurende deze levensduur op op-
brengsten in latere perioden wordt dus niet meegenomen (hogere orde
effecten worden hierbij dus verwaarloosd). We tonen nu aan dat deze for-
mulering tot het resultaat van Den Hartog C.S. leidt.
Analoog met (3) geldt:

J(t) - e-rt {(P(Y(t)~t)Y(t) - m(t) - It 1(0) m(v)eat e-uv dv} -t-~ ( t ) k~

- {~D(t)Y(t) - ~(t) ft-~(t) K m(v)dv} (10)



5

Teneinde de optimale levensduur n(t) van een machine aangeschaft op tijd-

stip t te bepalen is een noodzakelijke voorwaarde:

8 jtt~(t) J(T)dT
a n(t)

ofwel

- 0,

e-r(tfn(t)) jtfn(t) 1{0) m(~)ea(tfn(t)) e-u~ dv -t K~

~(ttn(t)) tt}n(t) K m(v)dv

ofwel:

j~fn(t),(1(~0) e(a-r)(tfn(t)) e-u~ - K av(ttn(t))) m(~)d~ - o

Indien we als eindvoorwaarde stellen, in overeenstemming met het eindWaarde
probleem dat:

~(tfn(t) - e-r(tfn(t)) geldt:

j~fn(t) (1(~0) ea(ttn(t)) ~-u~ - i) m(~)d~ - o

Aangezien geldt dat m(t) - 0 voor T E(t,ttn(t)) én m(t) ~ 0 volgt:

1(0) e(~-u)t e~n(t) - 1
~

zodat

n(t) - ln ~- ln 1(0) f(p-a)t .
a

(12)

Omdat ~(t) - n(t-~(t)) geldt dus:



~(t) - ln ~ - ln 1(0) } (u-a)(t-~(t))a

ofwel,

~(t) - ln ~ - ln 1(0) t (~-a)t
u (13)

Aldus is in de formules (12) en (13) volledige overeenstemming bereikt
met Den Hartog, Van de Klundert en Tjan [2, pag. 398, formule (4) en (5)~.
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~ 3. Vergelijking van de modellen

llet verschil van beide methoden van aanpak is dus dat llen Butter het levens-

duurprobleem integraal benadert, terwijl Den Hartog c.s. het levens-

duurprobleem partiëel benaderen. In het laatste model wordt geen rekening

gehouden met de Qpvolgers van de machine waarover beslist wordt.

Aldus wordt de discussie volledig teruggebracht tot het klassieke vraag-

stuk van de bepaling van levensduur voor een oneindige keten van machines

versus dat van machines zonder opvolgers.
Als er~geen opvolgers zijn, zoals in de benadering van Den Hartog c.s.,

geldt, dat "de machine wordt vervangen op het moment dat de exploitatie-

overschotten nihil zijn geworderi'[5. pag. 30) of "de loonkosten gelijk

zijn aan de opbrengst van die machines" [1, pag. 397). Als er sprake

is van een keten van machines wordt het probleem complexer omdat een nieuwere,

efficiëntere machine een oudere machine uitschakelt, niet omdat de oude

onrendabel is, maar omdat de nieuwe beter is. De ondernemer zal "de

machines eerder vervangen nl. wanneer hij met de nieuwe machine meer winst

kan behalen dan met de ouáe" [1, pag. 4051. "De optimale leeftijd is voor

een keten korter dan in het geval van één enkele machine zonder opvolgers

[4, pag. 35 ] zodat in het geval van Den Butter "de optimale economisohe

levensduur korter is dan die volgens het criterium van Den Hartog c.s."

[l, pag. 3961. "Het optimum wordt gevonden waar de marginale opbrengsten

gelijk zijn aan de marginale kosten" [~, pag. 35), maar nu gedefinieerd

als volgt: "Machines van een bepaalde jaargang moeten zolang gebruikt

worden totdat de "operating costs" van een eenheid produkt bij de machines

van die jaar,gang groter worden dan de marginale kosten van die output

bij een nieuwe machine. ~~ [ 1 pag. 399] .

Slotopmerking: In hht artikel van Den Hartog c.s. [2 ] wordt de nadruk

gelegd op de marktvormen en wordt gesteld dat in geval van monopolie de

levensduur korter is dan bij volledige mededinging. Het model van Den

Butter zou uitgaan van monopolie omdat hij expliciet stelt dat prijs af-

zet-curve daalt. Hiertegen kan worden opgemerkt dat de analyse van Den

Butter-Malconson ook geldt voor een vaste prijs, zoals in geval van

volledige mededinging. De enige voorwaarde is dat de curve niet stijgt.
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Bijlage

We geven nu een overzicht van een model dat gebaseerd is op het door

Malcomson ontwikkelde model. [3`]. We formuleren hiertoe allereerst de

uitgangspunten van het model, waarna met behulp van de stelling van Pontry-

agin noodzakelijke voorwaarden worden afgeleid. Uit deze voorwaarden

wordt onder vereenvoudigende onderstellingen de oplossingsvergelijking

van het tweede model van Malcomson afgeleid.

Onder de door Den Butter geformuleerde onderstellingen volgen

de door hem gegeven formules voor de levensduur direct. Voor de door

hem gespecificeerde waarden van de model-parameters kunnen vervolgens

onder- en bovengrenzen voor de levensduur worden afgeleid.

Uitgangspunten van het model.

0. We gaan uit van 1 produkt.
1. De opbrengst p(y(t),t).y(t) is op ieder moment t een continue differen-

tieerbare en concave funktie van de afzet y(t). Dat wil zeggen dat

er sprake is van een niet-toenemende prijsafzetfunctie p(y(t),t) van

de afzet y(t).
2. Het aantal machines van jaargang v wordt aangegeven met m(v). Dit wil

zeggen dat we onderstellen dat alle machines van jaargang v tegelijker-

tijd worden aangeschaft en ook tesamen buiten gebruik worden gesteld. De

produktiesnelheid van een machine van jaargang v op tijdstip t bedraagt

b(v,t), zodat de totale produktie op tijdstip t gelijk is aan
t
ft-T(t) b(v,t) m(v)dv, waarbij T(t) de leeftijd is van de op tijdstip t

aanwezige oudste machine.

We onderstellen dat It-T(t) b(v,t)m(v)dv een continue differentieerbare

functie van T(t) en m(v) is. Dit houdt in dat T(t) de leeftijd is van

de machines die op tijdstip t buiten gebruik worden gesteld.

3. De produktiekosten van een machine van jaargang v op.tijdstip t bedragen

c(v,t).
4. De investeringsuitgaven op tijdstip t bedragen q(t) per machine, terwijl

de restwaarde een functie van de tijd en de leeftijd van de machine is.

Op tijdstip t is het investeringsbedrag plus het gerealiseerde restwaarde-

bedrag gelijk ~, aan: -q(t)m(t)tm(t-T(t))s(t-T(t),t).



In de artikelen van Malcomson en Den Butter is s(t-T(t),t) steeds ge-

lijk 0 ondersteld, zodat deze term dan wegvalt. De functie s(t-T(t),t)

is een continu differentieerbare niet-stijgende functie in T(t).

5. Indien we onderstellen dat voorraadvorming mogelijk is, dan geldt

dat de toename van de voorraad gelijk is aan de produktie minus de

afzet :

I(t) - ft-T(t) b(v,t)m(v)dv - Y(t),

waarbij het rechterlid een continue begrensde functie in T(t), m(v)

en y(t) is. Hieraan is zeker voldaan indien b(v,t) continue differen-

tieerbaar en voor gegeven t een niet-dalende functie is in v en voor ge-

geven v een dalende functie in t.
De voorraadkosten zijn een functie van de voorraad en de tijd:

d(I(t),t),

welke functie op ieder moment t een continu differentieerbare en con-
vexe functie in - I(t) is.
In het model van Malcomson wordt geen voorraadvorming ondersteld, zodat
I(t) - Í(t) - 0.

6. In navolging van Malcomson onderstellen we dat oudere machines eerder
buiten gebruik gesteld worden dan nieuwere, d.w.z.:

Eveneens voeren we het symbool L(t) in, de optimale levensduur van

een machine aangeschaft op tijdstip t. Op het optimale pad geldt dus de

volgende identiteit:

T(t) - L(t-T(t)),

waaruit volgt dat T(t) ~ i
gelijk is aan ~

L(t) ~ -l



Het model,onder de onderstelling van maximalisatie van de met rente-in-

tensiteit r, contant gemaakte winst, is nu als een stuurmodel weer te

geven:

Maximaliseer

J - IO e-rt(P(Y(t),t)Y(t)-q(t)m(t)fm(t-T(t))s(t-T(t),t) t

- ft-T(t) m(0) c(O,t)d0 - d(I(t),t))dt

onder de voorwaarden:

I(t) ' ft-T(t) b(v,t)m(v)dV - Y(t)

T(t) - d(t)

d(t) ~ 1

m(t) ~ 0

y(t) ~ 0

T(t) ~ 0.

In dit model zijn y(t), m(t) en d(t) de stuurvariabelen terwijl T(t)

en I(t) de toestandsvariabelen zijn. m(j)(j E[-T(0),0)) zijn gegeven

evenals I(0) en T(0).

De Hamiltoniaan van dit probleem is nu:

Hi - wi(t)(ft-T(t) b(V,t)m(v)dv-Y(t)) ~- ~2(t)d(t)

t e-~(p(y(t),tly(t)-q(t)m(t) f m(t-T(t))s(t-T(t),t) t

- ft-T(t) c(v,t)m(v)dv - d(I(t),t))

Omdat geldt dat



I~ ~~(t) ft-T(t) b(v,t)m(v)dv dt - I~T(0)m(t) j~tL(t)~1(0)b(t,0)d0

is deze Hamiltoniaan ook te schrijven als:

H~ - e-~(P(Y(t),t)Y(t) - q(t)m(t) f e-rL(t)s(t,ttL(t))m(t)) f

t m(t) It}L(t)(~~(0)b(t,0) - e-rD c(t,0))d0 f

f(~2(t)u(t) - e-rtd(I(t),t) voor t E[0,~)

waarin u(t) ~-1 en u(t) - L(t) en

H~ - m(t) j~fL(t)(~~(~)b(t~0) - e-r0 c(t,0))d0 t E[-T(0)~~).

Het Pontryagin maximum principe geeft nu als noodzakelijke voorwaarden:

(i) ax t v(t) - o v(t) Y(t) - o ~(t) ~ oaY t -

(2) am f Y(t) - 0 y(t) m(t) - 0 y(t) ~ 0

(3) aáHt - ui(t) - o ui(t) (i-a(t)) - o

(~) aLHt - u2(t) --~2(t) u 2(o) - o' u2(t) niet dalende rechtscontinue
functie in t en U2(t) constant als
L(t) ~ 0

(5) aÍHt - - ~i(t)

Uit (3) volgt dat u~(t) -~2(t) en indien we aannemen dat onderstelling
6 geldt dan is u(t) ~ - 1 zodat cp2(t) - cp2(t) - 0. Tevens geldt dat indien
m(t) ~ 0 ook L(t) ~ 0 zodat daar altijd m(t) ~ 0 volgt u2(t) - 0.

De voorwaarden zijn nu te schrijven als:



(~) e-rt(P(Y(t) ,t) f a aytt~~-) - wi(t) f ~(t) - o

~(t) y(t) - o „(t) ~ o

(2) -e-~q(t) f s(t,tfL(t))e-r(ttL(t)) t f~}L(t)(~1(0)b(t,0)-e-r~c(t,0))dOt

t y(t) - 0

y(t) m(t) - 0 y(t) ? 0

(~) m(t)e-r(tfL(t) I-r s(t,ttL(t)) t a(s aLttL(t)) }

(5)

f ~p~(ttL(t)) b(t,ttL(t))er(tfL(t)) - c(t,tfL(t))] - 0

- cp (t) - e-rt 8d(I(t) t)
i az t

A1s m(t) ~ 0 dan geldt volgens (4)

as(t.,tfL(t))

-r(tfL(t)) c(t~tfL(t)tr s(t,tfL(t))- aL(t)~~(ttL(t)) - e b t,tfL t

Als y(t) ~ 0 dan volgt uit (1)

~i(t) - p(Y(t),t) f a áy~t) t),

zodat de optimale levensduur van een machine zodanig wordt bepaald dat de
kosten van één extra eenheid produktie met deze machine (inclusief daling
in restwaarde en renteverlies op restwaarde) gelijk zijn aan de opbrengst
van deze eenheid. Door nadere specificatie van de voorraadkosten kan uit

(5)de optimale voorraad worden bepaald.
Uit (2) volgt dat indien m(t) ~ 0

e-r(t)q(t) - s(t,tfL(t))e-r(tfL(t)) } f~fL(t)~1(0)b(t,~)-e-r0 c(t~p)d0



Aangezien deze gelijkheid voor alle t geldt en alle functies differentièer-

baar in t zijn geldt ook:

r e-rt q(t) t e-rtq(t) - 8s(t,tfL(t)) e-r(tfL(t)) -
at

r(1fL(t))e-r(tfL(t) s(t,tfL(t)) f

} f~fL(t) ~1(0)~(t,a)-e-r~e(t,0)d0 t (1fL(t))(cp~(tfL(t))b(t,tfL(t))f

e-r(ttL(t)) c(t~ttL(t)) - (~P~(t)b(t,t) - e-rt c(t~t))

ofwel gebruik makend van (3) en s- áL . L:

- r e-rtq(t) t e-rtq(t) - e-r(ttL(t) 8s(t tfL t) }
8L(t

} f~tL(t) (~1(0)li(t,0)-e-r~é(t,0))d0 - cp1(t)b(t,t) f e-rtc(t,t)

~(t) - e-rt
~r q(t)-q(t) f c(t,t) f e-rL(t) as(t,ttL(t)) t

1 b(t,t) óL(t)

ttL(t) -r(0-t). tfL(t) ~i(t,0)- It e c(t,0)d0] t It ~(~) b(t,t) d0

Indien er sprake is van een markt met volledige mededinging en dus

p(y(t),t) - p(t) dan geldt

cp~(t) - ért p(t)

zodat

b(t~t)P(t) f f~fL(t) p(0)e-r(0-t) b(t~p)d0 -

r q(t) - q(t) f c(t,t) f e-rL(t) 8s(ttL(t)) - ftfL(t)e-r(0-t)c(t,0)d0
8L t t



ofwel de levensduur wordt zodanig gekozen dat de opbrengst van de machine
op moment van aanschaf (t) f de naar t contant gemaakte verandering in de
opbrengst gedurende de levensduur - rentekosten van de investering - de
marginale toename van de investeringskosten t produktiekosten op tijdstip
t f de contant gemaakte verandering in de restwaarde t de contant gemaakte
verandering in de produktiekosten.

Dus wordt de levensduur zo gekozen dat de marginale opbrengst gelijk is
aan de marginale kosten. In het model van Malcomson geldt:

a) d(I(.t),t) - 0 , I(t) - 0, d.w.z. voorwaarde 5 vervalt

b) s(t,tfL(t)) - 0 zodat s(t,tfL(t)) - 0

en áL - 0.

We onderstellen vervolgens in navolging van Malcomson dat

~v,t b(v,t) - u(v).w(t),

dat wil zeggen dat we onderstellen dat de relatieve technische veroude-
ring van alle machines welke op een bepaald moment in gebruik zijn gelijk
is. Deze machines onderscheiden zich wat hun produktie betreft dus
slechts t.g.v. hun ouderdom van elkaar. We abstraheren van voorraad en
restwaardeprobleem. Indien we onderstellen dat y(t) ~ 0 en m(t) ~ 0 dan
worden de noodzakelijke voorwaarden:

w(t) - e-rt(P(Y(t),t) f a(P(Y(t),t) y(t))ay(t)

(2) e-rtq(t) - It}L(t){~(D)u(t).w(0) - e-r0 c(t,0)}d0

(3) ~(tfL(t)) - e-r(tfL(t)) c(t ttL t))
u t .w(tfL t)'

Omdat (2) geldt voor alle waarden van t,geldt ook dat de afgeleide naar t
van linker- en rechterlid aan elkaar gelijk moeten zijn (hierbij onder-



stellen we dus dat alle functies "almost everywhere" differentieerbaar

zijn naar t), dus

- r e-rtq(t) ~ e-~q(t) - u(t) It}L(t) ~(0)w(0)d0 f

f u(t)(~p(ttL(t))w(tfL(t)(1fL(t) - cp(t)w(t)) f

- It}L(t) e-r0e(t,0)d0 } e-rt c(t,t) - (1tL(t))e-r(tfL(t)c(t,ttL(t))

- u(t) jttL(t) ~(0)w(0)d0 - cp(t)w(t)u(t) t e-rt c(t~t) -

- f~tL(t) e-r0 ~(t,0)d0

dus

-r e-r(t)9.(t) f e-rtq(t) - u(t) j~fL(t)
W(~)w(~)d~ t

f~fL(t) e-r0 é(t,0)d0 -~(t)w(t)u(t) f e-rt c(t,t)

Uit (2) volgt:

It}L(t) ~(~)w(0)d0 - u~t) (e-rtq(t) } f~fL(t) e-r0 c(t,0)d0)

zodat:

~(t)w(t)u(t) - q(t)e-rt(u(t) t r)-e-r(t) q(t)f

} u(~) f~fL(t) e-r0 c(t,0)d0 } j~fL(t) e-r0 ~(t,0)d0

} e-rt c(t,t)

ofwel



-rt
~(t) - u(t)w(t) [c(t,t) t(r } u~t~)4(t) - q(t) f

ttL(t) -r(0-t) u(t)f It e (u(t) c( t,0) f e(t,0)) d0]

Aangezien

f~fL(t) e-r0 ~(t,0)d0 - e-r(tfL(t) c(t,tfL(t))- e-rt c(t,t) t

} r f~tL(t) e-r0 c(t,0)d0

is cp(t) ook te schrijven

-rt
W(t) - uet w(t [e-r L(t) c(t~tfL(t)) f{r f u~t~}q(t)-q(t) t

t f~fL(t) e-r(0-t) c(t~~)(u t) f r)d0

-rt
- u t w t) [e-r L(t) c(t,ttL(t))- q(t)

f(r f u t)) {9.(t) f It}L(t) e-r(0-t)
c(t~~)d0}]

Ook hier geldt dat ~(t) b(t-T(t),t) - e-rt c(t-T(t),t) - 0
ofwel

-rt
~(t) - u.t-T(t w t) c(t-T(t),t).

De oplossing van het levensduur probleem wordt nu gegeven door de oplos-
sing L(t) die voldoet aan L(t) - T(tfL(t) en

c(t-T(t) t) i (c(t,t) t(r t~(t))q(t) - q(t) }u t-T(t w t u{t w(t) u t

} f~fL(t) e-r(0-t)(u(~) c(t,0) t ~(t,0)d0)



ofwel een machine wordt vervangen door een andere machine indien het ver-

schil in operating costs per geproduceerde eenheid gelijk is aan dF:

rentekosten van de investering minus de kapitaalwinst plus de waarde-
vermindering plus de contant gemaakte operating costs (inclusief inferiori-

teitskosten).



We vatten de voorwaarden van het tweede model van Malcomson nogmaals sameri.

-rt
m(t) - u(t w t ~ c(t,t) t(r } u t))q(t) - q(t) }

}ft~L(t) e-r(0-t) il(t)
t (u(t

c(t,0) f ~(t,0) )d0]

(2) ~(t) - e-r(ttL(t)) c(t ttL(t)
u(t w ttL t

(3) w(t) - e-rt ( P(Y(t)~t) } a( áy~t) t) Y(t))

(4) L(t) - T(ttL(t))

(5) Y(t) - ft-T(t) u(v) m(v)dv

T(t) - d(t)

Den Butter onderstelt dat

b(t,0) - K, d.w.z. u(t) - 0 en w(t) - 0

q(t) - 1, d.w.z. dat investeringsbedrag voor één eenheid produktie

op ieder moment gelijk is.

c(v,t) - K~ e-uv e~`t,

dus machínes van verschillende jaargangen onderscheiden zich slechts door
hun verschil in variabele produktiekosten.

Voorwaarde (1) is nu te schrijven als



e-rt l~ (a-u)t tfL(t) -r(0-t) u10 -ut a0
~(t) - ~,K {K~ e t r f jt e K~ e e d0}

- K e-rt {10 e(a-u)t}r } ul~ e(r-u)t 1 (a-r)(ttL(t) (~-r)t)
K~ K~p a-r ( e -e

- K e-rt {10 e(~-u)tfrf 10.-~.e(~-U)t(e(a-r)L(t) - ~)}
Kcp K~ l-r

- K e-rt 10 {rK(~ } e(~-U)t } u e(a-U)t(e(a-r)L(t) - ~)}
Kcp l~ ~-r

Voorwaarde (2) wordt:

~P(t) - K e-rt 10 e-U(t-T(t)) eat
K(Q

- K e-rt 10 e(a-u)t eUT(t)
K (P

Waarin L(t) - T(tfL(t))
dus

e(a-u)t ~ -euT(t) t1f -~-~-(e(a-r)L(t) -i )] } l~ - 0
0

euT(t) - rK( e-(~-u)t }~(e(7~-r)L(t) - ~) f 1
l~ a-r

T(t) - ~ ln {l~ e(u-l)t } ~ } ~ (e(a-r)L(t) - 1)}u o

o f`we 1

L(t) - ~~r ln(1 - aur 1rKCp e(u-~)t } J1ur(euT(t)
- 1))

0

Aangezien L(t) - T(ttL(t)) geldt dus:

L(t) -~ ln(1 f r~ e(U-a)(tfL(t)) }~(e(a-r)L(ttL(t)) - ~))u l~ a-r

Voor t- 0 volgt hieruit:



L(0) -~ ln(1 t r~ e(u-a)L(0) } u(e(a-r)L(L(0)) -1))~
u 10 a-r

terwijl indien u ~ a

L(~) - u ln(1 f~(e(~-r)L(W) - 1)) ~ L(W) - 0.

en indien a ~ u volgt dat L(~) -~. Indien we de parameterverzamelïng van
Den Butter onderstellen:

U-.05, r-.1, K- 3; ~- 60; 10 - 25 en a-.06

geldt:

L(0) - 20 ln(2,25 f.72 e-'01L(0) - 1.25 e-.04L(L(0)))

Uit deze formule kan een ondergrens voor L(0) worden afgeleid door
L(L(0)) gelijk aan 0 te stellen. Een bovengrens volgt door L(L(0)) gelijk
aan L(0) te stellen. Voor de gekozen waarden van de parameters volgt
dat L(0) tussen de 10,31 en 15,77 jaar ligt. Indien we de rentevoet ge-
lijk aan .08 kiezen zijn deze grenzen resp. 8,49 en 15,36 jaar. De
grenzen voor T(0) zijn in deze beide gevallen respectievelijk 15,24 en
16,70 resp. 13,53 en 16,10.

Indien a- u-.05 dan geldt dat L(~) - 16,5 jaar, d.w.z. dat
de optimale levensduur op een evenwichtig pad bij een rentevoet van 10io

na.a.r 16 , 5 jaar t encteert .
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