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Economische interpretatie in modellen betreffende levensduur van kapitaal-

goederen.

Inleiding.

In 1973 en in 1974 zijn er twee proefschriften verschenen over de levens-
duur van investeringen [1,2]. Het eerste geeft een overzicht van de lite-
ratuur en een uitbreiding met een lineair model, het tweede legt sterk de
nadruk op de onderhoudsbeslissing en de invloed van de belastingen. Beide
hebben gemeen, dat zij de economische interpretatie van vrij ingewikkelde
wiskundige modellen centraal stellen.
Ook Bensoussan c.s. (3] behandelen hetzelfde probleem en komen met behulp
van controltheorie tot bepaalde formules voor de optimale onderhoudster.-
mijn en de optimale levensduur. Zij blijven staan bij de wiskundige aflei-
ding en geven geen economische interpretatie. Ook de uitbreiding van de
theorie door Elton en Gruber [~] met technische vooruitgang legt meer de
nadruk op de voorwaarde van het evenwicht dan op de economische evaluatie.

De bedoeling van dit artikel is de economische evaluatie van Van
Hulst en Rapp uit te breiden tot de theorie van Bensoussan en Elton en
Gruber. Hiertoe wordt een algemeen model gegeven (~ 1). Voor dit model
wordt in ~ 2 de economische benadering van Van Hulst en Rapp besproken.
~ 3 geeft de mathematische berekening van Bensoussan en 3 4 geeft hiervoor
de economische interpretatie, terwijl in g 5 in navolging van Elton en
Gruber de technische vooruitgang in de beschouwing wordt betrokken. In ~ 6
worden de resultaten vergeleken.
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~ 1. Het model.

Stel: I - investeringsuitgave
t - tijd
T - tijdstip van vervanging
x(t) - kwaliteitswaarde van de machine
~,{x(t)} - kasstroom (exclusief investeringen-uitgaven, onderhouds-

uitgaven en restwaarde) tengevolge van de uitgave I, als
functie van x(t)

S{x(T)} - restwaarde als functie van x(T)
v(t) - onderhoudsuitgaven
v - maximale waarde van v(t)
a - coëfficiënt van kwaliteitsverlies
i - disconteringsvoet
0 - einde van onderhoudstermijn.

Model: max J(T,v) - ~-iT [ID {V~(x(t)) - v(t)}e-ltdt
1-e

t S{x(T)}e-iT - IJ

0 ~ v(t) ~ v (2)

x - v(t) - ax(t) (3)

Uitleg:
Voor elke machine geldt op moment van investeren dat de contante waarde (J~)
gelijk is aan de contante waarde van de kasstroom (I'~ ~{x(t)}e-ltdt) en van
de restwaarde S{x(T)}e-iT verminderd met de contante waarde van de onder-
houdskosten (J~ v(t)e-ltdt) en van de investeringsuitgaven (I).
Als er sprake is van een oneindige reeks identieke machines geldt:

J(T,v) - J~ t e-iTJI } e-i2TJ~ f...

~
-iTp 1- pEOe J1 -

~-e1T J~ (4)
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~ 2. De resultaten van Van Hulst en Rapp.

a) Als men het probleem vereenvoudigd tot één machine zonder opvolgers en

zonder onderhoudsuitgaven wordt het model:

J~ - I~ V~(t)e-it dt } S(T)e-iT - I

dJ~
Het optimum wordt bereikt bij dT - 0, dus als

V~(T) f ddTT) - iS(T)

(5)

(6)

De economische interpretatie luidt: "Stel de machine buiten gebruik zodra

het exploitatieresultaat (~y(T)) minus de waardedaling van de machines
dS(T)

(- dT ) gelijk geworden is aan de alternatieve kosten van het op dat mo-

ment nog vastgelegde vermogen (iS(T)). Ofwel: de netto opbrengst gedurende

de marginale tijdseenheid (het linkerlid van de vergelijking) die wordt ver-

kregen door de vervanging tot na het verstrijken van de marginale tijdseen-

heid uit te stellen, moet opwegen tegen de kosten van het gedurende deze
marginale tijdseenheid opgesloten vermogen. Dus de bekende regel: waar mar-

ginale kosten gelijk zijn aan marginale opbrengsten wordt het optimum ge-

vonden". [ 1, pag. 90]
Ook kan men stellen "that the investment should be scrapped during the time

period (dT) when the operating receipts of the investment (~(T)) are equal

to the opportunity cost of the salvage value (iS(T)) plus the decrease in

the salvage value (- dáTT))" [2, pag. II, 24].

b) Voor een oneindige keten identieke machines zonder onderhoudsuitgaven

wordt:

J(T) - 1-e-iT
[I~ V~(t)e-it dt } S(T)e-iT - I] - ~-e-iT J1

Het optimum voor T wordt bereikt voor:

V~(T) t dáTT) - iS(T) t 1-iT J11-e

(7)

(8)
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"In woorden: de optimale levensduur eindigt op dat tijdstip waarvoor geldt

dat het exploitatie-resultaat (~(T)) na aftrek van de restwaardedaling
dS(T)

(- dT ) gelijk is aan de kosten van het op dat moment nog in de machine

opgesloten vermogen (iS(T)) plus de optimale annuïteit van de kapitaalwaar-

de van elke machine op het tijdstip van investeren" [1, pag. 351.
Door deze marginale gelijkheid is het mogelijk de levensduur van één ma-

chine in de keten van identieke machines te berekenen omdat niet de kapi-
taalwaardP van de keten maar van één machine in de oplossing voorkomt.

Men kan het element ~-iT iJ~ ook nog anders interpreteren:
1-e

door eerder te vervangen komt de volgende machine met een kapitaalwaarde J~

eerder beschikbaar, hetgeen een vermogensvoordeel oplevert van iJi; daar dit

voordeel voor de totale keten geldt ontstaat een reeks van deze voordelen;

deze oneindige reeks verklaart de term 1

Men kan de formule ook schrijven als:

~(T) } ddTT) - iS(T) f iJ(T) - i{S(T) f J(T)} (9)

Dit betekent, dat het extra exploitatievoordeel op T verminderd met de rest-
waardedaling niet alleen de vermogenskosten van de restwaarde maar ook de
vermogenskosten van de kapitaalwaarde van de oneindige keten moet goedmaken.
"Thus the machine should be replaces when the operating net return per unit
of time equals the sum of the interest on the salvage value , interest on
the total process and the decrease in salvage value'~5, pag. 65].
"This means that expectations of future revenues from the new investment
will shorten the service life of the investment now in use" [2, pag. II,1~4].

Stel: G(T) - ~y(T) f ddTT) - iS(T) als definitie voor "the generated surplus"
dan geldt voor de optimale waarde van T:

J(T) - i G(T) (10)

"This means that the present value of the infinite investment chaine i-s equal

to the present value of the payments in an investment, which - during its

infinite service life - gives the "generated surplus" G(T) at each point in

time. The following important conclusion can now be drawn from that equation:



When comparing two investment chains the one which has the largest "gene-
rated surplus", G(T), at its replacement time T will always be preferred"
[ 2, Pag. II, 46] .
Zo volgt dus dat :the present value of the chain" gelijk is aan de gekapi-
taliseerde waarde van "the generated surplus".
Opmerking:
Tot nu toe is vooral de nadruk gelegd op de kasstroomcomponent ~(t). Als
men, in navolging van Maune [6], veronderstelt,dat de afzet één capaci-
teitseenheid per jaar groeit en dus een capaciteit van T eenheden geduren-
de T jaar voldoende is, de restwaarde gelijk is aan nul en er sprake is van
"economy of scale", wordt de formule:

J(T) - 1-iT {C - kTa}
1-e

0 ~ a ~ 1: coëfficiënt voor de economy of scale.
C en k : konstanten.

Door differentiëring volgt:

iTa - eiT-1

iT i
1-e-iT

Een vergroting van de capaciteit voor één periode roept a extra investe-
ringsuitgaven op op t- 0, welke een eindwaarde op T van aelT tot gevolg
hebben.
Als men deze vergroting van a niet toepast moeten op T weer T eenheden
worden geïnvesteerd met een vermogensnadeel van iT, welke door de invloed

( 12)

( 13)

in de volledige keten vermenigvuldigd moeten worden met 1 , of an-
1-e-iT

ders gezegd: door a eenheden te investeren wordt het investeren uitgesteld
van T tot T t 1.
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~ 3. De benadering van Bensoussan c.s.

In hoofdstuk 5 van Bensoussan c.s. [3, pag. 100 e.v.] wordt gesteld:

~{x(t)} - ~x(t)

S{x(T)} - Kx(T)

Het model wordt nu:

(14)

(15)

max J(T,v) - 1-iT [ t~ [ V~x(t) - v(t)] e-lt dt f Kx(T)e-1T - I] ( 16)
1-e

0 ~ v(t) ~ v

x - v(t) - ax(t)

x(0) - x0

In het model wordt aangenomen dat

K ~ 1 ~ -~-- - ati

en wel om de volgende redenen:

(17)

(18)

(19)

(20)

a) "Considering x- v(t) - ax(t), we see that the units are chosen such,
that the dollar value of maintenance get directly transformed into quality.
If a were zero it seems obvious that K ~ 1; that is, one usually does not
get back the full value of maintenance expences when an old machine is sold.
Also, when a~ 0 the assumption is not unreasonable.
The constant ~ measures how a unit of quality gets transformed into opera-
ting receipts per unit of time. The costs, regardless of maintenance, are
the loss in salvage value due to detorioration Ka and the interest on the
value of the machine, which is Ki per unit of quality, thus K ~ ~y~ati is a
reasonable assumption, and 1 ~~~ati is not an unreasonable one" [3, pag.
102-103] .
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b) Men kan ook de voorwaarde afleiden uit de conclusie van ~ 2. In deze pa-

ragraaf is gesteld dat in een oneindige reeks

G(T) - iJ(T), dus G(T) ~ 0.

G(T) -~,(T) ~ dS(T) - iS(T). Met de gekozen definities van deze paragraaf:d(T)

~(T) - ~.x(T)

dS(T) --a~(T) (onder de realistische conditie dat v(T) - 0;d(T) -
Boiteux effect).

iS(T) - iKx(T) geldt dus

i~x(T) ~ aKx(T) f iKx(T)

K ~ ~
- afi

Ook is het aannemelijk dat ~~ 1, d.w.z. ~~ ati, omdat dan de investe-
ring slechts aantrekkelijk is als de netto inkomsten ten minste gelijk zijn
aan de "afschrijving" en de rente.

Voor de afleiding wordt de Hamiltoninaan ingevoerd:

H- e-lt{~y.x(t) - v(t)} t K.x(T)e-1T f I t

P(t)e-lt{v(t) - ax(t)} - a~(t)e-lt{-v(t) f A2(t)} -

~2(t)e-it{v(t) - v t W2(t)}

Voor de bepaling van het maximum geldt o.a.

8H d(pe-it)
dx(t) - - dt

dus

p - (ati)P(t) - V~
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Voor een gegeven T wordt het onderhoud beëindigd op moment 0, waarvoor geldt

p(0) - 1 en v(t) - v voor 0 ~ t ~ 0.

P(0) - 1 - (K - ~)e(ati)(0-T) } á

dus

(T-0)(afi) - lo -K(ati) . [3 formule 3.16a]g ~-(ati) ~

Na deze bepaling van 0 wordt T berekend:
De te maximaliseren functie (16) wordt door substitutie:

(21)

J(T'v) - 1iT [jp ~.x(t)e-it dt f K.x(T)e-iT - v jÓ e-it dt - I]
1-e

- 1 [~.x0 } v -(ati) } -(a}i) {- x e-(a}i)0 } v e-(ati.)0
1-e-iT ati i ati ati 0 a

- i e-i0 - á e-1O} - I]. [3, pag. 105; 3.27 en 3.28] (22)



~ 4. De economische interpretatie van het model van Bensoussan c.s.

In het model zijn twee optimale tijdstippen bepaald nl. het einde van de
onderhoudstermijn (0) en het einde van de levensduur (T).
Voor 0 geldt (21). Voor de economische interpretatie herschrijven we de
formule tot:

1- fT-0 ~ e-(atl)T dT f Ke-(ati)(T-0)
0 ( 23 )

De laatste gulden onderhoud op tijdstip 0 levert als voordeel op de con-
tante waarde van de toekomstige kasstroom ten gevolge van de onderhouds-
gulden en de contante restwaarde. De extra impuls heeft een opbrengstfrac-
tie ~y en wordt in de tijd beïnvloed door het kwaliteitsverlies a en de inte-
rest i. Zo wordt ~y met ati contant gemaakt op tijdstip 0 van tijdvak (O,T)
of voor 0- 0 over (O,T-0). K wordt door dezelfde factoren beïnvloed en
wordt contant gemaakt naar 0. Dit laatste is economisch verklaarbaar daar
voor de ondernemer bij uitgave van die laatste gulden aan onderhoud 0 het
beslissingstijdstip is (0 - 0).
Voor de levensduur y na 0 geldt:

T-0-y (24)

e-(ati)Y - V~-(a}i)
~y-K(ati)

1- fy ~ e-(afi)T dT f Ke-(ati)Y
0

(25)

(26)

De levensduur y wordt ook bepaald door dezelfde marginale gelijkheid als 0.
Uit deze formule volgt onder andere, dat, bij afzien van de restwaarde
(K - 0), de levensduur verlegt wordt door een lagere "detorioration coëf-
ficiënt a". Dit ligt voor de hand, want men zal in een keten identieke ma-
chines slechts tot vervanging overgaan als de nieuwe machine kwalitatief
veel beteris dan de oude machine, omdat elke vervanging een investerings-
uitgaven van I oproept.
Bij gegeven waarden van ~, a, i en K volgt ook uit (26) dat de resterende
levensduur y onafhankelijk is van de onderhoudstermijn.



Het einde van de levensduur kan berekend worden uit de formule J(T,v) van

~ 3.
Als de machine geen opvolgers heeft geldt:

dJ~ SJ~ SJ1 SO SJ~ SJ~
dT - dT } SO ST - ST } SO

dT -{x~ - á f á ea~}{~ - K(afi)}e-(ati)T

Dezelfde formule is ook rechtstreeks af te leiden: Op t- T geldt:

x(T) - e-aT{x0 } á (ea0 - ~)}

Vol.gens de definities van ~ 2 geldt: (zie (6))

~(T) } dáTT) - iS(T)

~x(T) - aKx(T) - iKx(T) - 0

(x0 - á} á ea0)(V~ - K(ati) e-aT - 0.

Om deze contant te maken naar t- 0 wordt de term e-1T ingevoerd.

De machine wordt niet vervangen, omdat op T geldt:

~ ~ K( afi )

{~ - K(ati)}e-(a}1)T ~ 0

~i-i e-( afi )T ~ Ke-( a{1)T

~ f~ e-(afi) dt ~ Ke-(a}1)TT

(27)

(28)

(29)

d.w.z. dat per eenheid kwaliteitsverbetering de contante waarde van de toe-
komstige opbrengst groter is dan de contante waarde van de restwaarde.



Zo is het economisch volledig verklaarbaar dat men gegeven de vooronderstel-
lingen van het model, dat én de ontvangsten bij voortzetting (~x(t)} én de
restwaarde {Kx(t)} volledig lineair afhankelijk zijn van x(t), niet tot ver-
vanging overgaat.
In deze onderstellingen wordt er dus niet vervangen en is de onderhoudster-
mijn oneindig. Strikt genomen moet men dan ook concluderen dat de afleiding
van 0 onjuist is, omdat daarbij werd uitgegaan van een vaste T. Men zal dus
bij de bepaling van 0 als volgt redeneren:
Door in het model te stellen dat K ~~ wordt "the generated suplus" gro-
ter dan 0. Dit heeft tot gevolg dat in het geval van één machine zonder op-
volgers niet tot vervanging wordt overgegaan (T -~). Het model wordt:

max J(v) - j~ {~x(t) - v(t)}e-lt dt - I

0 ~ v(t) ~ v

x - v(t) - ax(t)

x(0) - x0

Gegeven ~y ~ ati wordt het maximum van J(v) bereikt voor v(t) - v.
Steeds wordt het maximale bedrag aan onderhoud besteed. Voor v wordt J(v)
nl. gelijk aan:

~x0 -(afi)J(v) - a}i f v(i(ati) ) (30)

Gaan we over op de economische interpretatie in geval van een oneindige ke-
ten van identieke machines dan geldt (22):

J(T~v) - 1-e-iT J1 - 1-1iT{ I~ ~Vx(t)e-it dt }~(t)e-it -

- v jó e-it dt - I~

Voor de optimale waarde van de levensduur geldt:

(31)

~1 iT 1J 1
dT e - 1-e-iT



Uit het voorafgaande is bekend dat

á 1 eiT -{~ - K(ati)}{xo - á} á ea0}e-aT

Ook nu geldt (zie (22)):

J-~x0 } v -(ati) t-(afi) {- x e-(afi)0 ~ v e-(afi)0
1 afi i afi afi 0 a

- v e-i0 - v e-i0} - I]i a

Zo wordt:

(32)

dJ iJ i~x {v-ax }{~ - K(afi)}1 iT 1 0 v~ 0 -( afi )T
dT e - 1-e-iT - ati } a~i - iI - a}i e

- v - 0

T -(afi)t -(afi)T~yx0 f~(v - axG) !~ e dt f Ke - iI f v (33)

Vervanging biedt de voordelen welke vóór - teken vermeld staan:
- één periode eerder de nieuwe machine met xG eenheden kwaliteit, wat x~~

oplevert.
- er wordt één periode eerder onderhoud besteed aan de nieuwe machine (v)

en de machine gaat eerder verslijten (ax~). Dat voordeel (v - ax~) blijft
gedurende de periode bestaan, zodat over de totale tijd wordt geintegreerd.

- de restwaarde (K) wordt eerder ontvangen.
Achter het gelijkheidsteken staat het nadeel vermeld nl.
- één periode eerder de investering betalen met een vermogensbeslag van

il en één periode extra onderhoud vergoeden (v).

Gegeven de wiskundige en economische redenering kan het resultaat over de
onderhoudstermijn ook direct in het model opgenomen worden:

.,-, 1 T -it -iT
1-e-iT ~ fp {V~-x(t) - v(t)}e dt f Kx(T)e - IJ



v(t) - v voor t ~ 0

v( t) - 0 voor 0 ~ t ~ T

x - v(t) - ax(t)

e(T-0)(afi) - ~ - K(ati)
~-( a,ti )

Men gebruikt dan de tussenstap over de onderhoudstermijn voor een herformu-

lering van het model.
Zo wordt het control-probleem teruggebracht tot een te maximaliseren functie
met enkele definitie-vergelijkingen. Door de laatstgenoemde vergelijkingen
in max J(T) te substitueren en deze functie te differentiëren, isde optimale
T te berekenen.



g 5. Het model van Elton en Gruber.

De auteurs bewijzen dat bij een bepaalde technische vooruitgang er sprake is
van een gelijke levensduur van de opeenvolgende machines.
Als men definieert:

b- de daling van de kasstroom per tijdsperiode
s- de daling van de restwaarde per tijdsperiode
a- de stijging van de kasstroom van de nieuwe machines per tijds-

eenheid.

Dan geldt:

J~(T) - I~ {V~ xG - bt}e-it dt - I f( S-sT)e-iT

~
J(T) - E e-iT ~ I~ (V~ xS - bt)e'-it dt - I f

p-0

f(S-sT)e-iT ~ aT jó e-it dt~

~ x
J(T) - i 0- b2 } bi ' iT t(S-sT) iT - I-iT ti e -1 e -1 1-e

a T 1
i eiT-1

De optimale levensduur wordt bereikt voor:

iT f e-iT - 1 f 12{I-S}
( atb) - is

(aT f bT - isT) -~-e {a t b- is} f i{I-S}i

aT t bT - Jó (a t b- is)e-lt dt t i{I -(S-sT)}

-iT

(3~)

(35)

(36)

(37)

(38)



De marginale voordelen van vervangen staan in het linkerlid, de marginale

nadelen in het rechter. Als men vervangt zal men eerder de technische voor-

uitgang effectueren (aT) en de slijtage (bT) vermijden. Als nadelen staan

hier tegenover dat de nieuwe machine in de volgende periode eerder in ge-

bruik is genomen, dus iets lagere technische vooruitgang (a), eerdere slij-

tage (b) en daling van restwaarde (is) gedurende het volledige volgende

tijdvak (0-T). Tevens is er een vermogensnadeel van de investeringsuitgaven

verminderd van de restwaarde (S-sT) wat extra rentekosten oproept.



g 6. Vergelijking van de resultaten.

In de besproken modellen wordt steeds uitgegaan van de doelstelling winst-
maximalisatie en wel geconcretiseerd in maximalisatie van de kapitaalwaar-
de . Het gevolg hiervan is dat voor elke optimale beslissing geldt dat
steeds de marginale opbrengst en marginale kosten aan elkaar gelijk zijn.
Voor de behandelde modelllen wil dit in concreto zeggen dat daar het op-
timale einde van de levensduur ligt waar de marginale opbrengst van niet
vervangen en van wel vervangen aan elkaar gelijk zijn. Weliswaar zijn de
modellen verschillend in mathematische benadering, maar voor alle uitkom-
sten geldt het oud economisch adagium.
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