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Summary 

A flexible dynamic model of a product-process chain. 

The goal of this graduation project is to develop a computer-based dynamic model of a product-process chain. 
The chain consist of different processes in which the product is transformed. The chain-model must be generally 
applicable. 

The graduation project is part of a larger project started by the faculties of Technische Natuurkunde (Applied 
Physics) and Technologie-management (Technology-management) at the Technische Universiteit Eindhoven. 
The chain pollutes the environment ( emmissions and waste). The government wants to keep this pollution within 
certain lirnits. The reason to study the chain in this way is that the model can give insight in the functioning of a 
chain and in the effects of intervention of the government. 

The knowledge of chains proceeds from industrial engineering. The model of the chain is built with knowledge 
from system- and control technics, because the chain can be analysed systematically with that knowledge. Based on 
this analysis predictions can be made. 

The supposed basic characteristics of the chain-model are: 
1) the producer has a production-capacity and a stock of produced products 
2) the producer deterrnines the price of the product 
3) the consumer owns a quantity of that product and an amount of money. He also has a budget at his disposal 
4) the consumer deterrnines his demand for the product on basis of a) the price of the product and b) the quantity of 

products and teh amoent of money he possesses. 

In the chain-model described here discrete time-units are supposed. The producer and the consumer have partly 
oppositional interests. These find expression in the decisions regarding the price of the product. The producer 
deterrnines, a.o. based on maximalisation of his pro fit, a price for the product. The consumer deterrnines, a.o. based 
on this price, his demand for the product. 

The roodels of the producer and the consumer are composed of a process and a decision-unit. The process 
represents the physical situation of the participant of the chain. In the decision unit the own interests of the 
participant are weighed against each other based on the available information; decisions are made how the chain
participant will act. 

A characteristic of the chain-model is that for each chain-participant a "sub"-model has been developed and that 
the chain-model is composed of these "sub"-models. This results in a relatively easy adaptation and/or extension of 
the chain-model. The model is in principle applicable for each chain that fulfils the above-mentioned basic 
characteristics of the chain-model. 

To investigate whether the chain gives an adequate representation of the reality the model is applied to the 
refrigerator-chain. For this purpose data about the refrigerator-chain have been collected and the model has been 
adapted to the peculiarities of this chain. 

In addition to the chain-model a model of the government has been developed. This model is placed 
hierarchically above the chain and airns at lirniting the pollution of the environment by the chain. 

A computer-based model of the refrigerator-chain has been made by using the software-package MatLab; with 
this model simulations have been made. The results of these simulations present the course (on time basis) of a.o.: 
1) ofthe producer: la) the stocklevel, lb) the production-level, lc) the investments and ld) the price ofthe 

refrigerator. 
2) of the consumer: 2a) the de mand for refrigerators, 2b) the quantity of refrigerators he owns and 2c) the amount 

of money he possesses. 
3) of the chain: the amount of pollution of the environment caused by the whole chain. 

The results of the simulation are dependent on the initial conditions. During the simulation-process roughly 
three phases can be distinguished: a) the "schwitch on" phase, b) a phase with fluctuations of the variables due to 
interaction of the chain-participants and c) a final phase in which the variables go gradually to their final value. The 
results of the simulations are plausible and constitute a basis for a further development of the realized model. 
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Samenvatting 

Een flexibel dynamisch model van een product-proces-keten 

Het doel van het afstudeerwerk is het ontwikkelen van een dynamisch model van een product-proces keten. Dit 
is een keten van verschillende processen waarin het product transformaties ondergaat. Het keten-model moet 
algemeen toepasbaar zijn. 

Het afstudeer-project is onderdeel van een groter project dat voortkomt uit een samenwerking tussen de 
faculteiten Technische Natuuurkunde en Technologie-management van de Technische Universiteit Eindhoven. 

De keten belast het milieu. De overheid wenst dat die milieubelasting binnen bepaalde grenzen blijft. 
De reden om de keten op deze wijze te bestuderen is dat het model inzicht kan geven in hoe een keten functioneert 
en wat de gevolgen van ingrepen van de overheid zijn. 

De kennis over ketens is afkomstig van de bedrijfskunde. Het model van de keten is opgebouwd met kennis uit 
de systeem- en regeltechniek omdat de keten daar ook systematisch mee kan worden geanalyseerd. Op basis van 
deze analyse kunnen voorspellingen worden gedaan. 

De gestelde basiskenmerken van het keten-model zijn: 
1) de producent heeft een productie-capaciteit en een voorraad geproduceerde producten 
2) de producent bepaalt de prijs van het product 
3) de consument heeft een hoeveelheid van dat product en een hoeveelheid geld. Verder beschikt hij over een 

budget 
4) de consument bepaalt zijn vraag naar het product op basis van a) de prijs van het product en b) de hoeveelheid 

producten en geld die hij in zijn bezit heeft. 

Het hier beschreven keten-model gaat uit van discrete tijdseenheden. De producent en de consument hebben 
deels tegengestelde belangen. Deze komen tot uitdrukking in de beslissingen met betrekking tot de prijs van het 
product. De producent bepaalt, o.a. op basis van de maximalisatie van de winst, een prijs voor het product. De 
consument bepaalt o.a. op basis van deze prijs zijn vraag naar het product. 

De modellen van producent en de consument zijn opgebouwd uit een proces en een beslissingseenheid. Het 
proces symboliseert de fysische situatie van de ketendeelnemer. In de beslissingseenheid worden, met de 
beschikbare informatie, de eigen belangen tegen elkaar afgewogen en wordt besloten hoe de ketendeelnemer gaat 
handelen. 

Een kenmerk van het keten-model is dat van elke ketendeelnemer een "sub"-model is ontwikkeld en dat het 
keten-model uit deze "sub"-modellen is samengesteld. Dit heeft tot gevolg dat het keten-model betrekkelijk 
eenvoudig is aan te passen en/of uit te breiden. Het model is in principe toepasbaar voor elke keten die aan de 
bovengenoemde basis-kenmerken van het keten-model voldoet. 

Om te onderzoeken of het keten-model een adequaat beeld geeft van de werkelijkheid is het model toegepast op 
de koelkastketen. Hiertoe zijn gegevens over de koelkastketen verzameld en is het model aangepast aan de 
bijzonderheden van deze keten. 

Verder is een model van de overheid ontwikkeld dat hierarchisch boven de keten staat en tot doel heeft de 
milieuvervuiling door de keten te begrenzen. 

Van de koelkastketen is een computer model gemaakt met gebruik van het softwarepakket MatLab. Met dit 
computer-model zijn simulaties uitgevoerd. De resultaten daarvan geven de ontwikkeling in de tijd van o.a. : 
1) van de producent: la) de voorraadhoogte, lb) de productie, lc) de investeringen en ld) de prijs van de koelkast, 
2) van de consument: 2a) de vraag naar koelkasten 2b) de hoeveelheid koelkasten die hij in bezit heeft en 

2c) de hoeveelheid geld dat hij in zijn bezit heeft 
3) van de keten: de hoeveelheid milieuvervuiling die de gehele keten veroorzaakt. 

De resultaten van de simulatie zijn afhankelijk van de beginvoorwaarden. Globaal zijn bij de simulatie drie 
fasen te onderscheiden: a) de inschakelfase, b) een fase met shommelingen van de variabelen door interactie van de 
ketendeelnemers en c) een slotfase waarin de variabelen geleidelijk naar hun eindwaarde gaan. De resultaten zijn 
plausibel en vormen een basis voor een verdere ontwikkeling van het gerealiseerde model. 
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Hoofdstuk 1. De inleiding 

1. 1. Algemene inleiding en de technologie assessment aspekten 

1.1.1. Duurzame ontwikkeling. 
De Club van Rome is een groep van particulieren uit alle werelddelen, die bezorgd is over de toenemende 

dreiging van de vele met elkaar verbonden problemen waar tegenover de mensheid zich gesteld ziet. Ze nodigde 
in 1970 de System Dynamics Group van het Massachusetts Institute of Technology uit studie te maken van de 
trends en wisselwerkingen van een beperkt aantal factoren die de samenleving op onze aarde bedreigen. Dit 
onderzoek vormde een onderdeel van het grotere project, betrekking hebbend op de 'kritieke situatie van de 
mensheid' dat de Club van Rome wil uitvoeren. Het was de eerste keer dat er gedegen onderzoek werd verricht 
naar de gevolgen op wereldniveau.[1] 

Het onderzoek werd "De grenzen aan de groei: een wereldomvattende uitdaging", genoemd. De conclusies 
geven aan dat de mensheid niet kan blijven doorgaan zich met toenemende snelheid te vermenigvuldigen en 
materiele vooruitgang als hoofddoel te beschouwen, zonder daarbij in moeilijkheden te komen. 

Deze problemen zijn nu belangrijke onderwerpen op de agenda van wetenschappers en politici. Om deze 
problemen aan te pakken wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van milieu-beleid. 

Het uiteindelijke doel van het milieubeleid ligt in het streven naar duurzaamheid. Hierbij wordt aangesloten 
bij de duurzame ontwikkeling zoals bepleit in het rapport 'Our Common Future' van de Commissie Brundtland 
(1987). Door deze commissie wordt de volgende definitie van duurzame ontwikkeling gebruikt: Duurzame 
ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder voor de 
toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen. Dit is de algemeen gangbare definitie. 

Bij milieubeleid wordt steeds meer naar een geïntegreerde benadering gestreefd. Bij het streven naar 
vermindering van de belasting van het milieu wordt bijvoorbeeld gekeken naar een samenhangende benadering 
van productie- ,consumptie- en afvalverwerkingsprocessen In het Nationaal Milieubeleidsplan wordt dit 
aangeduid als integraal ketenbeheer. 

Voor ketenbeheer is inzicht nodig in de werking van een keten. Dit inzicht kan worden verkregen door 
middel van een ketenanalyse. 

1 .1.2. Keten-analyse. 
Een keten is de groep processen die een product tijdens zijn levenscyclus doorloopt. Bedoeld is de materiele 

levenscyclus, de wag van grondstofwinning tot lozing van afval. 
Een keten is in dit verslag gedefineerd als: Een keten is een opeenvolging van processen met productstromen 
daartussen. In ieder proces ondergaat het product een transformatie. Die transformatie kan zijn naar plaats, naar 
hoedanigheid en naar tijd.De processen kunnen bijvoorbeeld zijn: het productieproces, het consumptieproces en 
het afval verwerkingsproces. 

Om beter inzicht in de werking van een keten te verkrijgen moet een model worden ontwikkeld.De keten en 
de processen waaruit deze is opgebouwd zijn als systemen te beschouwen. Het model is daarom opbebouwd 
m.b.v. kennis uit de systeemkunde en de regeltechniek. 

1.1.3. Systeemkunde en regeltechniek. 
Wat is de reden om kennis uit de systeemkunde en de regeltechniek te gebruiken? Omdat in de systeem- en 

regeltechniek reeds veel kennis aanwezig is die van nut is bij het systematisch analyseren van problemen. 
Vanuit de systeemkunde wordt van een systeem de structuur van de onderlinge verbanden ontleed en in een 

werkbare vorm opgeschreven. 
Een keten is een dynamisch systeem. Om de dynamica van het systeem te analyseren wordt kennis uit de 

regeltechniek gebruikt. Als het systeem op een regeltechnische manier beschreven wordt kunnen de standaard 
technieken van de regeltechniek worden toegepast. Deze geven de mogelijkheid om het gedrag van de keten te 
voorspellen. 

In appendix A worden de volgende basisbegrippen uit de systeem- en regeltechniek zeer beknopt besproken: 
toestand, toestandsvergelijking en uitgangsvergelijking. 



1.2 Het Project. 

In het kader van het streven naar Technologie voor Duurzame Ontwikkeling (TDO) is aan de Technische 
Universiteit Eindhoven een project gestart met als doel een methodiek te ontwikkelen voor het opbouwen van 
een ketenanalyse. De ketenanalyse is gebaseerd op energie en materiaalstromen. 

Het is voor overheden, bedrijven, banken enz ... die streven naar een duurzame productie van goederen en 
diensten van het grootste belang te weten hoe een keten functioneert en hoe de werking ervan kan worden 
heinvloed en bestuurd. Het besturen van een degelijke keten wordt, door hergebruik van grondstoffen nog 
complexer omdat, door de terugkoppeling van de fysische stromen die weer invloed hebben op de keten, de 
gevolgen van een beslissing op lange termijn moeilijk te overzien zijn. 

Door kennis van ketens te combineren met kennis van het regelen en besturen van processen, zoals bekend 
uit de systeemkunde en regeltechniek, kan de hierboven beschreven vraagstelling worden geanalyseerd en 
eventueel worden beantwoord. 

Het project wordt uitgevoerd door middel van een samenwerking tussen de vakgroep Fabricagetechnologie 
van de faculteit Technologie Management en de vakgroep Systeem- en Regeltechniek van de faculteit 
Technische Natuurkunde. 

1.3. Toelichting op de hoofdstuk-indeling. 

Het afstudeerwerk moet gezien worden in de context van het streven naar duurzame ontwikkeling. In 
hoofdstuk 2 wordt de context van het afstudeerwerk uitgediept. Begrippen, zoals milieu, die in de context 
gebruikt worden worden hierin gedefinieerd. Vanuit de nader gedefinieerde context worden de doelstellingen 
van het afstudeerwerk gegeven. 

In hoofdstuk 3 wordt de opbouw van het algemene dynamische keten-model besproken. Dit model wordt 
afgeleid uit het fysische stromen diagram van een keten, een manier hoe een keten in de bedrijfskunde wordt 
beschreven. 

In hoofdstuk 4 worden de lokale beslissings-eenheden van de producent en de consument behandeld. De 
lokale beslissings-eenheid is een onderdeel van het model waarin het beslissings-gedrag van de producent of 
consument is beschreven. 

Om te onderzoeken of het algemene dynamische keten-model werkt wordt in hoofdstuk 5 de koelkast-keten 
en zijn bijbehorende model geïntroduceerd. Dit model wordt van het algemene model afgeleid. Omdat het 
afgeleide koelkast-keten-model instabiel bleek te zijn moet het algemene model kritisch worden geanalyseerd. 
Dat gebeurt in appendix B. 

In appendix B wordt de instabiliteit geanalyseerd. Het algemene model wordt herzien, zodanig dat de 
oorzaak van de instabiliteit wordt opgeheven. 

In hoofdstuk 6 worden de resultaten van het koelkast-keten-model, in de vorm van grafieken, gepresenteerd 
en geanalyseerd. 

In hoofdstuk 7 wordt de overheid besproken. De overheid staat boven de keten en heeft als doel de milieu
effecten die de keten veroozaakt binnen bepaalde grenzen te houden, door middel vanregulerende maatregelen. 

Tot slot worden de conclusies en de aanbevelingen gegeven. 

2 



Hoofdstuk 2. De context en de doelstellingen van het afstudeer
werk 

Doel van dit hoofdstuk. 
In de inleiding zijn de te gebruiken vakgebieden geïntroduceerd. Dit hoofdstuk heeft tot doel de context van 

het afstudeerwerk en de samenhang van de vakgebieden onderling verder uit te diepen. Vanuit die context 
worden de doelstellingen afgeleid en wordt het onderzoek verder afgebakend. 

2. 1. Milieu en milieuproblemen. 

2.1.1. Definities van de begrippen milieu en milieuprobleem 
In de inleiding van dit verslag is al aangegeven dat de milieuproblematiek de basis reden is om dit 

onderzoek te starten. Omdat het begrip milieu zeer breed is, is het goed om eerst duidelijk te omschrijven wat er 
in dit verslag onder het milieu wordt verstaan. 

Omtrent het begrip milieu zijn tal van definities in omloop. In o.a. de biologie gebruikt men ook het begrip 
milieu. In dit verslag gaat het niet om de mens als individu maar om de relatie tussen maatschappij en milieu. 
Verder wordt alleen gekeken naar het fysieke (niet-levende en levende) milieu van de maatschappij (het sociale 
milieu maakt er dus geen deel van uit). 

Milieu is te definieren als: De fysieke, niet levende en levende, omgeving van de maatschappij waarmee 
deze in een wederkerige relatie staat. [2] 

De relatie tussen de maatschappij en het milieu bestaat dus uit de invloed van de maatschappij op het milieu 
en anderzijds de betekenis van het milieu voor de maatschappij. Er wordt van een milieu-probleem gesproken 
bij een aantasting of dreigende aantasting van de kwaliteit van het milieu of, in andere woorden, bij een 
verstoring van de maatschappij-milieu-relatie. Verder is een belangrijk kenmerk dat men doorgaans alleen over 
milieuproblemen spreekt wanneer deze door de mens worden veroorzaakt (voorbeeld: bij de gevolgen van een 
grote storm spreekt men niet over milieuproblemen). Bij milieuproblemen gaat het meestal om schadelijke 
neveneffecten van maatschappelijke activiteiten waarvan de gevolgen naar de toekomst worden afgewenteld. 

2.1.2. Manieren om milieuproblemen in groepen in te delen. 
Afhankelijk van de manier hoe ernaar wordt gekeken is de belasting die de maatschappij op het milieu 

uitoefent op verschillende manieren in groepen onder te verdelen. [2] 
1) De problemen zijn bijvoorbeeld in te delen naar ruimtelijke schaalniveaus zoals: a) de lokale, b) de 

regionale, c) de fluviale, d) de continentale ene) de mondiale schaal. 
2) Als ze worden ingedeeld naar de richting van de fysische massastromen kunnen ze bijvoorbeeld in de 

volgende drie groepen worden onderverdeeld: 
a) verontreiniging (het toevoegen van iets aan het milieu) 
b) uitputting (het onttrekken van iets aan het milieu) 
c) aantasting (structuurverandering binnen het milieu zonder dat er sprake is van toevoeging of onttrekking van 
stoffen) 

3) Als de maatschappelijke effecten als uitgangspunt worden genomen wordt een andere indeling verkregen. 
Er zijn namelijk maatschappelijke effecten van een verandering van het milieu die direct verbonden kunnen 
worden met maatschappelijke functies en waarden, problemen betreffende: 
a) volksgezondheid en veiligheid 
b) materiele en immateriele welvaartsaspecten, en 
c) de aantasting van de waarde van de beleving van de natuur. 

Meestal zal bij het bepalen van het doel en het bepalen van het beleid een mix van deze indelingen gebruikt 
worden. 
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2.1.3. Algemene oorzaken van milieuproblemen. 
Er zijn zeer veel direct en indirect aan de milieuproblemen te koppelen oorzaken. Binnen de 

maatschappelijke oorzaken zijn er allereerst basis-oorzaken als: bevolkingsgroei, economische groei, 
technologie-ontwikkeling, enz. Wordt er gekeken naar wie er vervuilt dan zijn er de hoofdsectoren van 
maatschappelijke activiteiten, te weten extractie, productie, consumptie en afvalverwerking. 

2.1.4. Mogelijke oplossingen voor duurzaam leven. 
Het uiteindelijke doel waar in het milieubeleid naar moet worden gestreefd is duurzame ontwikkeling. De te 

kiezen oplossingen moeten dit doel dienen en zijn mogelijk van dit doel afgeleid. In hoofdstuk 1 is de definitie 
van duurzame ontwikkeling al gegeven. 

Algemene oplossingen zijn o.a. [2]: 
1) gebruik van duurzame hulpbronnen (zonlicht, wind, waterkracht) en gebruik van grondstoffen in een mate die 
het regeneratievermogen van het milieu niet te boven gaat (hout, vis, en in feite alle landbouwproducten) 
2) emissie van schadelijke stoffen in een mate die duurzaam zonder schade door het milieu kan worden 
geabsorbeerd 
3) een duurzame instandhouding van de biologische diversiteit. 

In dit afstudeerwerk wordt een keten bestudeerd. Als een keten als uitgangspunt wordt genomen zijn de 
volgende oplossingen concreter op een keten toepasbaar: 
a) minder schadelijke stoffen gebruiken, zodat er minder milieuvervuiling per product is, 
b) producten produceren die een langere levensduur hebben zodat men minder hoeft te produceren 
c) hergebruik van producten en materialen zodat er minder grondstoffen worden gebruikt. 
d) diensten leveren met behulp van minder materialen en energie 

2.2. Toelichten en geven van de doelstellingen. 

Toelichting van doelstelling 1 . 
Toen dit afstudeeronderzoek begon stond het project nog in de kinderschoenen. De vragen die er toen waren 

leiden tot de 1e doelstelling van de afstudeeropdracht: 
Doelstelling 1) 

la) Onderzoek of en in hoeverre kennis van de systeemkunde en de regeltechniek toepasbaar IS bij het 
modelleren van ketens. 

Halverwege het afstuderen werd hier doelstelling 1 b aan toegevoegd: 
1 b) Modelleer het beslissings-gedrag van de producent en de consument in een vorm gebaseerd op een afweging 
tussen inspanning en resultaat. In de regeltechniek wordt deze afweging vaak met behulp van de optimalisatie 
van een kwadratisch criterium gemodelleerd. (Nadere uitleg volgt in paragraaf 4.3.) 

Toelichting van doelstelling 2. 
De basisreden voor het opzetten van het project en dus het afstudeerwerk is duurzame ontwikkeling. 

Product-ketens veroorzaken milieuschade. Er is de wens beter inzicht te krijgen in het gedrag van een dergelijke 
keten. Dit inzicht kan verkregen worden m.b.v. een algemeen dynamisch keten-model. Dit model moet 
algemeen zijn zodat het op veel ketens toepasbaar is. Deze algemeenheid en het feit dat het onderzoek in het 
licht van duurzame ontwikkeling wordt gedaan zorgt voor de eis dat in het model hergebruik van producten 
moet kunnen worden gemodelleerd. Dit wordt verwoord in sub-doelstelling 2a). 

Een keten is een dynamisch systeem. Het model moet dus ook dynamisch zijn. 
Van de keten moeten de belangrijkste elementen worden gemodelleerd. Zeer belangrijk is het gedrag van de 
producent en de consument. Tussen de producent en de consument is er een spanningsveld. Dit kan worden 
geillustreed aan de hand van de tegengestelde belangen t.a.v. de prijs van een product. De producent wil een 
hoge prijs en de consument een lage. Dit spanningsveld is een belangrijk element van het gedrag van de keten 
en moet daarom in het model worden verwerkt. Vandaar dat aan sub-doelstelling 2a sub-doelstellingen 2b en 2c 
zijn toegevoegd: 
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Doelstelling 2) 
Het ontwikkelen van een algemeen dynamisch ketenmodel dat de volgende zaken beschrijft: 

.fill hergebruik van materialen, 

.fhl het gedrag van de producent en de consument beschrijft, 

.ff) tussen de producent en de consument een spanningsveld heeft door de tegengestelde belangen t.a.v. de prijs. 
Verder is het belangrijk dat het model betrekkelijk eenvoudig aan te passen en/ of uit te breiden is, (flexibiliteit). 
Als het model hieraan voldoet legt het model een basis voor verder onderzoek. 
Sub-doelstelling 2d is dus: 
Het ontwikkelen van een algemeen dynamisch keten model dat: 
2Qî een dusdanig goede basis-structuur heeft zodat het model vanuit die basis-structuur betrekkelijk eenvoudig 
is aan te passen en/of is uit te breiden. 

Toe lichting van doelstelling 3 
In paragraaf 2.1.4. zijn mogelijke oplossingen besproken om milieuproblemen veroorzaakt door een keten te 

verminderen. Om te zorgen dat die oplossingen worden uitgevoerd moeten bepaalde maatregelen worden 
genomen. 
Een deel van die maatregelen wordt door de overheid genomen. Om te weten hoe groot de milieubelasting door 
de keten is moet de overheid inzicht hebben in die milieuvervuiling. Als die te hoog wordt neemt de overheid 
maatregelen zodat de keten minder milieuvervuiling gaat veroorzaken. 
Deze maatregelen kunnen als een planmatige terugkoppeling worden gezien ter beheersing van de 
milieuproblematiek. Dit is voor de meet- en regeltechniek een zeer interessant gegeven. Er kan dus een model 
van de overheid worden gemaakt dat met behulp van deze terugkoppeling de milieuvervuiling van de keten kan 
regelen. 
Uit deze context is doelstelling 3 afgeleid: 
Doelstelling 3) 
Voor het dynamisch keten-model een model van een overheid te ontwerpen die hierarchisch boven de keten 
staat en als doel heeft beslissingen aan de keten op te leggen die ervoor zorgen dat de milieu schade, die door de 
keten wordt toegebracht, kleiner of gelijk is aan een van buitenaf opgelegde norm. 

Toelichting van doelstelling 4. 
Doelstelling 2 en 3 leggen de basis voor een dynamisch keten-model waarin de milieuvervuiling door de 

overheid geregeld wordt (het overheid+keten model). Met het overheid+keten model kan bestudeerd worden 
wat de gevolgen van een overheids-beslissing in de toekomst zullen zijn. Op deze manier kan beter inzicht in het 
gedrag van een keten worden verkregen. Met het overheid+keten model kunnen namelijk ook de indirecte 
gevolgen van een overheids-beslissing beter zichtbaar worden gemaakt. Met indirecte gevolgen wordt bedoeld: 
gevolgen die bepaald worden door dynamische interacties in de keten die zonder model niet direct overzien 
kunnen worden omdat er geen rechtstreekse oorzaak-gevolg relatie is. 
Door het feit dat het gedrag van sommige ketendeelnemers wordt meegenomen kan bestudeerd worden hoe de 
keten op de lange duur reageert. Hierdoor kan zichtbaar worden gemaakt dat de gevolgen van een beslissing 
soms a) anders zijn, en b) moeilijker te overzien zijn dan het op het eerste gezicht lijkt. Door het toepassen van 
begrippen en denkwijzen uit de disciplines Systeemkunde, Regeltechniek en Ketenanalyse zijn deze gevolgen 
dan te verklaren. 

Vanuit deze visie kan de overheid worden geadviseerd zodat de besluitvorming van de overheid kan worden 
verbeterd. Doelstelling 4 is dus: 
Doelstelling 4) 
Het laten zien hoe de keten op de lange duur functioneert en het zichtbaar maken van directe en indirecte 
gevolgen van ingrepen van de overheid. 

5 



Samengevat zijn de doelstellingen: 
Doelstelling 1) 

lill Onderzoeken of en in hoeverre kennis van de systeemkunde en de regeltechniek toepasbaar is bij het 
modelleren van ketens . 
.lhl Het modelleren het beslissings-gedrag van de producent en de consument in een vorm gebaseerd op een 
afweging tussen inspanning en resultaat. 
Doelstelling 2) 

Het ontwikkelen van een algemeen dynamisch ketenmodel dat de volgende zaken beschrijft: 
.ff!} hergebruik van materialen, 
2Qî het gedrag van de producent en de consument beschrijft, 
2f.) tussen de producent en de consument een spanningsveld heeft door de tegengestelde belangen t.a.v. de prijs. 
W een dusdanig goede basis-structuur heeft zodat het model vanuit die basis-structuur betrekkelijk eenvoudig 
is aan te passen en/ of is uit te breiden. 
Doelstelling 3) 

Voor het dynamisch keten-model eeen model van een overheid ontwerpen die hierarchisch boven de keten staat 
en als doel heeft beslissingen aan de keten op te leggen die ervoor zorgen dat de milieu schade, die door de 
keten wordt toegebracht, kleiner of geleik is aan een van buitenaf opgelegde norm. 
Doelstelling 4) 

Het laten zien hoe de keten op de lange duur functioneert en het zichtbaar maken van directe en indirecte 
gevolgen van ingrepen van de overheid. 

2.3. Toelichting van verdere keuzes t.a.v. het model 

2.3.1. Inleiding. 
Er is als doelstelling gekozen dat een dynamisch model van de keten wordt gemaakt. Voordat dit kan 

worden ontwikkeld moeten eerst de (systeem) grenzen van de keten worden afgebakend. 
De doelstellingen leggen het grove kader van het onderzoek vast. De meer gedetailieerde vorm van het 

model die bij het onderzoek moet worden gekozen, wordt van de doelstellingen afgeleid. De keuze geeft aan 
waarin het onderzoek wordt verdiept. 

Voordat nieuwe afbakeningen van het onderzoek worden aangeven wordt eerst uitvoeriger naar de totale 
milieuschade veroorzaakt door een product gekeken. 

2.3.2. De product-levenscyclus. 
Om meer over de milieuschade veroorzaakt door een product te weten moet worden bestudeerd wat er 

allemaal in de levenscyclus van zo'n product gebeurt. Een product doorloopt tijdens zijn levenscyclus een keten 
van transformatie-processen, bestaande uit: verschillende bedrijven en meestal een consument. Er moet dus 
bekend zijn: wat er gebeurt als het product wordt gemaakt, welke onderdelen bij de assemblage worden gebruikt 
en hoeveel milieuschade er al veroorzaakt is bij het fabriceren van die onderdelen. Verder moet bekend zijn wat 
de milieuschade is die het product veroorzaakt tijdens het gebruik door de consument en wat er gebeurt met het 
product als de consument het weggooit. Om een goed inzicht in de totale milieuschade veroorzaakt door een 
soort product te verkrijgen moet dus de levenscyclus van een product worden geanalyseerd. (De Engelse term 
voor levens-cyclus analyse is: LCA = Life Cycle Assessment.) 

Voor verbeteringen, in het licht van duurzame ontwikkeling, is inzicht nodig in de milieu-effecten van o.a. 
schadelijke stoffen en het gedrag van de keten waaraan het gebruik van schadelijke effecten gekoppeld is. Wil 
men de tijdens de levenscyclus totale milieuschade veroorzaakt door een product gaan verminderen dan is het 
nodig om eerst zijn bijbehorende keten te gaan bestuderen. 
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2.3.3. De keuze om de keten met gemiddelde ketendeelnemers te beschrijven" 
Van de keten wordt een ketenmodel gemaakt. Alleen de belangrijkste elementen van de keten worden 

meegenomen. 
Voor een goede concentratie op de keten moet de keten eerst "geïsoleerd" worden van haar omgeving. Dit 

wordt gedaan door goede systeemgrenzen te kiezen en effecten en elementen, die niet direct belangrijk zijn voor 
het gestelde doelvan het model, te verwaarlozen. Hierbij valt te denken aan processen die aan de keten 
gekoppeld zijn. Tijdens deze stappen werd in ogenschouw genomen dat de keten door een systeem wordt 
gemodelleerd dat later eenvoudig op allerlei manieren uit te breiden moet zijn. 

De keten wordt op een bepaald aggregatie-niveau beschreven. Onder aggregatie-niveau wordt verstaan: een 
bepaald niveau van detail. 

Er is voor gekozen dat in het model van de keten wordt gewerkt met gemiddelde ketendeelnemers waarbij 
de middeling over een land heeft plaatsgevonden. Dit heeft voor het beschrijven van de milieuschade tot gevolg 
dat milieuschades op plaatselijke en zelfs op provinciale schaal door de middeling over een land niet worden 
berekend. Een ander gevolg is dat er geen concurentie gemodelleerd kan worden. 

2.3.4. De keuze om elke ketendeelnemer met een afzonderlijk model te modelleren. 
Zoals in de inleiding al is aangetipt, wordt om het gedrag van een keten te kunnen bestuderen de keten m.b.v 

kennis uit de systeemkunde beschreven. Er is gekozen voor · het uitgangspunt om de gemiddelde 
ketendeelnemers elk afzonderlijk met een eigen model Clos systeem) te gaan beschrijven. De kennis die er van 
de keten is moet op een dusdanige manier aan de kennis van de systeembeschrijving van de ketendeelnemers 
worden gekoppeld dat de belangrijkste eigenschappen en handelingen van de ketendeelnemers in de losse 
systemen worden beschreven en dat de onderlinge interaktie van de losse systemen voldoende op elkaar is 
afgestemd. Van het keten-systeem moet elk deel functioneren maar moeten de delen ook met elkaar 
functioneren. Hiervoor moet een goed gebalanceerde systeem-keuze worden gedaan. Het keten-systeem wordt 
als een aaneenschakeling van losse systemen beschouwd. Dit omdat het betere mogelijkheden geeft om 1) de 
losse elementen zo goed mogelijk te beschrijven en 2) er tevens voor te zorgen dat het totale model straks 
gemakkelijk uit te breiden is. Dit biedt veel mogelijkheden om met dit model of principes ervan later verder te 
gaan. 

2.3.5. Het beslissingsgedrag van de producent en de consument m.b.v. het 
kwadratisch criterium modelleren" 

Voor het modelleren van het gedrag van de producent en de consument is er gekeken of dit met behulp van 
een algemeen toepasbare regeltechnische theorie kan worden gerealiseerd. Er is geprobeerd een eenheid te 
vinden tussen a) economische keten-belangen en b) de te gebruiken regeltechniek door ze op een dusdanige 
manier aan elkaar de koppelen dat onderlinge verbanden duidelijk naar voren komen en dus aanwijsbaar zijn. 
Het blijkt dat het kwadratisch criterium (zie paragraaf 4.3.1.) een goed instrument is om dit te modelleren. 

Het kwadratisch criterium weegt de inspanning tegen het resultaat af. Hoe zwaar iets bij een beslissing 
weegt is in het kwadratisch kriterium met een getal aan te geven. Het gedrag van de producent en de consument 
is in de lokale beslissingseenheid beschreven. Deze bepaalt op basis van het kwadratisch criterium wat o.a. zijn 
proces moet gaan doen. 

2.3.6. Hierarchie-volgorde in de beslissingen/regelaars 
Buiten de lokale beslissingseenheden die individuele processen sturen wordt de keten door de overheid 

geregeld. De regelaar die de overheid symbolyseert kan dus de lokale beslissingseenheden en de processen van 
de keten iets opleggen. Buiten het feit dat de lokale beslissings-eenheden hun eigen processen regelen en dus 
hierarchisch gezien op een hoger niveau dan die processen staan, staat de overheid een laag hoger in de 
hierarchie, d.w.z. boven de keten als geheel (en dus ook boven de lokale beslissings-eenheden). 

De hierarchie-volgorde is dus: 
1) de overheid, 2) de lokale beslissings-eenheden, 3) de processen 

Nu de doelstellingen en de belangrijkste grenzen zijn gegeven kan het dynamische keten-model worden 
ontwikkeld. Dit gebeurt in hoofdstuk 3. Degene die niet thuis zijn in de systeemkunde en de regeltechniek is het 
aan te bevelen eerst appendix A te lezen. 
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Hoofdstuk 3. Het model. 

3.1. Inleiding. 

3.1.1. Het ecosysteem en het technosysteem. 
Voor het produceren van elk product zijn stoffen nodig die oorspronkelijk aan de natuur zijn onttrokken. Het 

aan de natuur ontrekken van grondstoffen heet extractie. 
De grondstoffen ondergaan, door toedoen van de mens, een aantal transformatieprocessen waarbij waarde 

aan de materialen wordt toegevoegd. De waarde van het eindproduct moet groter zijn dan het totaal aan offers 
die ervoor worden gebracht. Tot deze offers behoren: benodigde grondstoffen, arbeid , kapitaalgoederen, de 
kosten van de benodigde energiedragers en hulpstoffen, en de kosten van het verantwoord verwerken van de 
afvalstoffen. [3] 
Als het product door de mens wordt afgedankt komen de stoffen, waar het product uit bestaat, uiteindelijk weer 
in het milieu terecht. Dit is de verwijderfase. 

De natuur kunnen we als een systeem omschrijven, namelijk het ecosysteem. Hiernaast wordt het technosysteem 
gedefinieerd. zie figuur 3 .1. 

Ecosysteem 

Extractie 

Technosysteem 

Verwijdering 

Ecosysteem 

Figuur 3.1. De mens haalt stoffen uit het ecosysteem en gebruikt en verbruikt ze in het technosysteem. De 
stoffen komen uiteindelijk weer in het ecosysteem terecht. 

Beide systemen wisselen onderling materie en energie uit. Het verschil tussen beide systemen wordt 
gevormd door de mens. Deze bestuurt de processen in het technosysteem. Dit is te definieren als het systeem 
van de door de mens voortgebrachte en gebruikte goederen. 

3.1.2. De processen waaruit een keten kan bestaan. 
Als van een bepaald product zijn "levens-weg" door het technosysteem wordt gevolgd blijkt dat het product 

een aantal fases doorloopt die processen worden genoemd. Deze processen zijn grof, in de volgorde van 
doorlopen, onder te verdelen in: extractie, productie, consumptie en verwijdering. 

Alle processen samen, die een bepaald product doorloopt, vormen een keten. In hoofdstuk 1 is de definitie 
van een keten al gegeven. Een keten hier is toegespitst op een bepaald product. De keten kan in kontakt staan 
met andere ketens. In dat geval kunnen secundaire materiaalstromen de keten verlaten en in een andere keten 
terecht komen. 
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3.2. De algemene keten 

Elk product heeft zijn eigen keten, en elke keten zal er weer anders uitzien. De keten die door ons wordt 
gemodelleerd is algemeen. Het is belangrijk dat alle processen waar de keten uit is opgebouwd hetzelfde 
aggregatie-niveau hebben. Er is uitgegaan van een keten in Nederland. Bij dit afstudeerwerk is voor een keten 
gekozen die de volgende processen bevat: 

1) gemiddelde materiaalproducent (de grondstofwinning is hier bij inbegrepen) 
2) gemiddelde producent van het gekozen (eind)-product 
3) gemiddelde consument 
4) gemiddeld scheidingsbedrijf (de gemeentelijke ophaaldiens is hierbij inbegrepen) 
5) gemiddelde afvalverwerker + storter 

Er zijn dus twee producenten: de materiaal producent en de producent van het eindproduct. In dit verslag 
wordt vanaf nu de producent van het eindproduct gewoon producent genoemd. 

Een massa-stroom van het product komt via de materiaal-producent het technosysteem in en gaat er via de 
afvalverwerking weer uit.Als naar deze fysische "hoofdstroom" wordt gekeken is te zien hoe de processen aan 
elkaar gekoppeld zijn. 

gemiddelde 
materiaal
producent 

gemiddelde 
producent 

gemiddelde 
consument 

gemiddeld 
scheidings 

-bedrijf 

gemiddeld 
afval

verwerking 
bedrijf 

Figuur 3.2. De fysische hoofd-stromen tussen de ketendeelnemers. Elk blok symboliseert een gemiddelde 
ketendeelnemer. Een fysische stroom wordt met een dikke of dubbel gestreepte pijl weergegeven. 

Bij de materiaalproducent komen grondstoffen binnen. Hij verwerkt die tot materialen waaruit de producent 
eindproducten produceert. De consument koopt het eindproduct. Na een bepaalde tijd dankt de consument het 
product af en komt het bij een scheidingsbedrijf. Het scheidingsbedrijf scheidt het product in een her te 
gebruiken deel en afval. Het afval gaat naar de afvalverwerking die het op een dusdanige manier verwerkt dat 
dat het uit het technosysteem kan worden verwijdert. 

Er is uitgegaan van de veronderstelling dat het product uit o.a. ijzer bestaat en dat, als het gescheiden wordt, 
het o.a. schroot oplevert. 

De keten wordt afgebakend door een systeemgrens. Buiten de keten bevinden zich in dit model: 
6) het ecosysteem ,(milieu) 
7) de schrootmarkt, en 
8) de overheid 

In dit verslag wordt met fysische-stromen en informatie-stromen gewerkt. Fysische stromen worden met een 
dikke (of dubbel gestreepte) pijl weergegeven. Informatie-stromen, ook wel signalen genoemd, worden met een 
dunne pijl weergegeven. De. geldstromen zijn in dit verslag buiten beschouwing gelaten. Per proces worden 
geld en kosten wel verwerkt. Ze vinden hun weerslag in de informatie-stromen. 

De overheid wordt nog even buiten beschouwing gelaten. 
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3.3. De kernactiviteit van elk proces. 

3.3.1. de kernactiviteit van elk proces~ 
Het gedrag van elk proces is een keuze, een aanname. Andere mogelijkheden zouden ook goed mogelijk 

kunnen zijn. Er is voor gekozen de meeste processen zo eenvoudig mogelijk te modelleren onder de voorwaarde 
dat ze toch hun essentie wordt weergeven. Hierbij wordt erop gelet dat later uitbreiden mogelijk is. 

De gemiddelde materiaalproducent 
De gemiddelde materiaalproducent zet grondstoffen, die uit het milieu zijn onttrokken, om in eenheden 

materialen waaruit de producent via onderdelenproductie en assemblage producten kan produceren. De 
materiaalproducent maakt bijvoorbeeld stalen buizen, stalen platen, kunsstof folie enz. Naast ijzererts uit het 
milieu betrekt hij schroot van de schrootmarkt De scheidingsbedrijven leveren een hoeveelheid schroot aan de 
schrootmarkt Schroot afkomstig van de scheiding hoeft niet weer terug in dezelfde keten te komen, er zit 
namelijk een schrootmarkt tussen. De prijs van schroot (Pschr) wordt door de schrootmarkt bepaald en wordt 
dus van buitenaf aan de keten opgelegd. Aangenomen wordt dat de schroot vraag- en aanbodprijzen constant 
zijn. 
Bij het produceren van de materialen belast de materiaal-producent het milieu met een fysische stroom 
milieuafval . 

Er wordt aangenomen dat de materiaalproducent altijd voldoende eenheden materialen heeft om aan de 
vraag van de producent te kunnen voldoen. Verder wordt aangenomen dat door bijvoorbeeld langdurige 
contracten tussen de materiaalproducent en de producent de prijs per eenheid materiaal voor langere tijd 
constant is. Omdat de materiaalproducent en de onderdelenproducent van elkaar afhankelijk zijn is het niet zo 
vreemd dat er langdurige contracten worden afgesloten. Dit heeft het voordeel dat beide producenten meer 
zekerheid over hun continuïteit hebben. 

Het model van de materiaalproducent is opgesplitst in: 
I) een proces en 
2) een regelaar. (zie figuur 3.3.) 

regelaar 

proces 

Figuur 3.3. Opbouw van de gemiddelde materiaalproducent 

I) Het proces symboliseert de fabriek die de materialen produceert. 
2) De regelaar symboliseert het management van het bedrijf. 

De regelaar is zo eenvoudig mogelijk gekozen. M.b.v. een eenvoudige functie ligt vast hoe de 
materiaalproducent op een vraag van de producent reageert. (die functie wordt later in dit verslag besproken) 

Als een regelaar zijn beslissing maakt gebaseerd op een afweging (in een kwadratisch criterium waarin over 
de tijd wordt geïntegreerd) dan wordt hij een lokale beslissings-eenheid genoemd. Bij de eenvoudig functie van 
de materiaal-producent is dat niet het geval, zijn regelaar is dus geen lokale beslissings-eenheid en wordt 
regelaar genoemd. 
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De gemiddelde producent. 
Er wordt aangenomen dat van alle producenten de productie methode van een bepaald product met elkaar te 

vergelijken is en dat door de marktwerking het gedrag van de producenten op elkaar lijkt. Daarom kan er met 
een gemiddelde producent worden gewerkt. 

Er wordt vanuit gegaan dat de gemiddelde producent streeft naar maximale winst over een bepaalde periode. 
Verder wordt er verondersteld dat hij een model heeft van het koopgedrag van de gemiddelde consument t.a.v. 
zijn product. In dat model houdt hij geen rekening met de andere producenten. Hij kiest die prijs waarmee hij 
verwacht maximale winst te kunnen behalen. Die prijs wordt doorgegeven aan de consument. De gemiddelde 
producent past zijn productie aan de te verwachte vraag aan. Alle keuzes van de producent worden in de lokale 
beslissingseenheid genomen. De regelaar van de producent neemt zijn beslissing met een afweging gebaseerd op 
een kwadratisch criterium dat over de tijd integreert. De regelaar is dus een lokale beslissings-eenheid. 

Uit de materialen die de producent koopt produceert hij producten. Bij die productie komen vrij: 
1) stoffen die direct in het milieu terecht komen, en 
2) afval dat naar de afval-verwerker gaat. 

Door het kiezen van een gemiddelde producent wordt het concurrentiegedrag buiten beschouwing gelaten. 

De gemiddelde consument. 
De consument consumeert producten. Hij is de motor van de keten. 
Algemeen. Een consument koopt verschillende producten van verschillende ketens. Hij heeft belangstelling 

in verschillende producten, die hij van zijn inkomen kan kopen, en weegt die belangen tegen elkaar af. Verder 
wil hij geld op de bank hebben voor zijn gevoel van zekerheid, zodat hij in de toekomst als dat nodig zou zijn 
producten en diensten kan kopen. 

In het model wordt er gekeken naar de keten van 1 product. Dat deel van zijn inkomen dat hij heeft te 
besteden aan het product van deze keten wordt het budget genoemd en wordt volledig gebruikt. 

In het model maakt de consument een afweging tussen 
1) de hoeveelheid die hij van het product in bezit wil hebben 
2) de hoeveelheid die hij van het product wil kopen en 
3) hoeveel geld dat hij apart wil houden om onverwachte uitgave t.a.v. het betreffende product op te kunnen 
vangen. 

In het algemene dynamische keten-model kan de consument zijn budget besteden aan het kopen van een 
bepaalde hoeveelheid van het product en het op de bank zetten van (een deel van) zijn budget. De afweging 
tussen deze twee belangen doet de gemiddelde consument besluiten van het product een bepaald aantal te kopen. 
Dit aantal wordt gedefinieerd als de vraag van de gemiddelde consument, weergegeven met Vc. Deze afweging 
wordt in de lokale beslissingseenheid van de consument gemaakt. 

Als de producten verouderd zijn of kapot gaan worden ze door de consument afgedankt. Van hergebruikte 
producten wordt aangenomen dat ze van consument naar consument gaan. Omdat in dit model met een 
gemiddelde consument wordt gewerkt is deze fysische stroom niet merkbaar en wordt hij in het model dus niet 
meegenomen. 

Het gemiddelde scheidingsbedrijf 
De gemeente haalt de afgedankte producten op. In dit model is de gemeente bij het modelleren in het 

gemiddelde scheidingsbedrijf meegenomen. Het scheidingsbedrijf scheidt de afgedankte producten in: a) her te 
gebruiken stoffen en b) niet her te gebruiken stoffen(= afval). Hierbij komen milieuvervuilende stoffen vrij. 

Omdat in ons model vastligt hoe het product gescheiden wordt heeft de scheiding geen regelaar, en bestaat 
hij in dit model dus alleen uit een proces. 

De gemiddelde afvalverwerker. 
Bij alle gemiddelde afvalverwerkingsbedrijven samen komen in dit model twee fysische stromen binnen: 

1) afvalstroom van de scheidingsbedrijven en 
2) afvalstroom van de producent 

De afvalverwerker verwerkt het afval op een dusdanige manier dat het in het milieu gestort kan worden. Het 
verwerken zal in het algemeen verbranden zijn. De hierbij vrijkomende emissies komen ook in het milieu 
terecht. 

Omdat in het model vastligt hoe het binnenkomende afval wordt verwerkt heeft de afvalverwerker geen 
regelaar, en bestaat hij in dit model alleen uit een proces. 
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Het ecosysteem (milieu). 
Het milieu ligt buiten de systeemgrens van de keten. In dit model wordt de kwaliteit van het milieu 

verminderd door: 
1) Afname van de hoeveelheid grondstoffen veroorzaakt door het onttrekken van grondstoffen door de 
materiaalproducent, 
2) milieuvervuiling door de processen, en 
3) "verwerkt" afval dat door de afvalverwerking naar het milieu wordt afgestoten. Het afval wordt gestort of 
geloosd. 

De overheid. 
In hoofdstuk 7 wordt de overheid toegevoegd die in hierarchische zin boven de keten komt te staan. De 

overheid probeert de milieuvervuiling van de keten als geheel beneden een bepaalde norm te houden. Voor de 
duidelijkheid wordt eerst de koelkast-keten behandeld. Hoe de overheid de mogelijkheid heeft om in de 
(koelkast)-keten in te grijpen wordt in hoofdstuk 7 besproken. 

In ons "overheid+keten"-model neemt de overheid jaarlijks een beslissing die dan het hele jaar constant 
blijft. Omdat de overheid gedurende het jaar niet ingrijpt merkt de keten de aanwezigheid van de overheid dan 
niet. In dit hoofdstuk wordt bij het beschrijven van de keten ervan uitgegaan dat de overheid nog niet in de keten 
ingrijpt. 

3.3.2. Kanttekening: Nadeel van het modelleren met gemiddelde processen. 
Nadeel van het modelleren met gemiddelde ketendeelnemers is dat in het model alle gedrags-verschijnselen 

verdwijnen die worden veroorzaakt door onderlinge verschillen in beslissingsgedrag en proces-structuur. Het 
product wordt door een gemiddelde producent aan de markt aangeboden voor een gemiddelde prijs. 
Concurrentie wordt dus niet gemodelleerd. 

Een (ander) nadeel van met gemiddelde processen werken is dat het verschil tussen consumenten, die wel en 
niet een bepaalde handeling verrichten niet gemodelleerd wordt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
statiegeld betalen. Statiegeld dat gebruikt wordt om het product te verwerken als het door de consument 
afgedankt is. 

3.3.3. De keten is een open keten. 
In de keten wordt schroot hergebruikt. Dit is in het algemeen goed voor het milieu omdat er dan voor de 

productie van materialen minder ijzererts nodig is. Het schroot dat de materiaal-producent gebruikt is niet direct 
of helemaal niet afkomstig van de scheiding van de door ons geanalyseerde keten. Er zit namelijk de 
schrootmarkt tussen. (Er zijn vele aanbieders en kopers van schroot). Het schroot is dan van andere ketens 
afkomstig. 

Een keten die aan andere ketens gekoppeld is wordt een open keten genoemd. De keten die gemodelleerd 
wordt is dus een open keten. Dit is realistisch want de meeste ketens zijn aan andere ketens gekoppeld. 

Een gesloten keten is niet gekoppeld aan andere ketens. De afgedankte producten komen weer bij de 
producent terecht. Voorbeeld: bierkratjes en bierflesjes. Hier is dan ook een speciaal logistiek systeem voor 
nodig. De kratjes worden ,gescheiden van andere stromen, ingeleverd en opgehaald. 

3.4. Het keten-model met signalen. 

3.4.1 . Inleiding. 
Om bij modelvorming en analyse zowel systeem- als regeltheorie te kunnen toepassen moet het model 

bestaan uit informatie-stromen. Voor de eenvoud worden in het model alle informatiestromen signalen 
genoemd. 
In figuur 3.4. zijn de belangrijkste informatiestromen weergegeven. Elk blok stelt een gemiddelde 
ketendeelnemer voor. De afkortingen zijn achterin het verslag gegeven (zie blz 61 t/m 63). 
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Figuur 3.4. De signalen van het keten-model. 

3.4.2. De signalen per proces. 

De gemiddelde consument. 
Er zijn n gemiddelde consumenten In figuur 3.4. zijn de signalen van de consument weergegeven. 
Vc, P. 

gem. afval-
verw erkings-
bedrijf 

,, 
MVa 

De gemiddelde consument weet de prijs P van een product. Die prijs is bepalend voor zijn vraag Vc naar 
producten van de producent. Alle consumenten samen hebben dan een vraag V en = n · V c. Er wordt van 
uitgegaan dat de producent altijd aan die vraag kan voldoen. 
AF Ge 
AFGc is aantal afgedankte producten door 1 consument. De oorzaak-gevolg relatie is: oorzaak: consument dankt 
af,gevolg: afgedankt product gaat naar de scheiding. De informatie stroom AFGc gaat dus van de consument 
naar het scheidingsbedrijf. 
MVc 
MV c geeft weer hoeveel vervuilende stoffen de gemiddelde consument in het milieu loost. 

De gemiddelde producent 
Er is in het model maar 1 (gemiddelde) producent. Verder wordt aangenomen dat er maar 1 (gemiddelde) 

materiaalproducent is. 
Vc 
V c is al bij de gemiddelde consument besproken. 
Vpen Pm. 
Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen moet de producent producten produceren. Hiervoor heeft hij 
materialen nodig. Bij een materiaalprijs Ppm vraagt hij een bepaalde hoeveelheid materialen Vp. Er wordt 
vanuit gegaan dat de gemiddelde materiaal-producent altijd aan de vraag van de producent Vp naar materialen 
kan voldoen. 
NAp 
Bij het produceren ontstaat er een hoeveelheid afval NAp die naar een gemiddeld afvalverwerkings-bedrijf gaat. 
MVp. 
Verder ontstaat er bij de productie een hoeveelheid milieu vervuiling MVp die direct in het milieu terecht komt. 
I en P. 
I is de hoeveelheid geld die per tijdseenheid geïnvesteerd wordt. P is de prijs van het product. De waarden van I 
en P worden in de lokale beslissings-eenheid bepaald. 
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De gemiddelde materiaalproducent 
Er is in het model 1 gemiddelde materiaal-producent. 

VpenPm 
Deze zijn al bij de producent besproken. 
PRm 
PRm geeft weer hoeveel materialen het proces van de materiaalproducent moet produceren. De regelaar bepaalt 
dit en dus is PRm een signaal van de regelaar van het proces. 
Vgr en Pgr. 
Om de materialen te kunnen produceren heeft de materiaal-producent grondstoffen nodig. De prijs die betaald 
moet worden om een eenheid grondstoffen uit het milieu te halen is Pgr. Het signaal dat weergeeft hoeveel 
grondstoffen er nodig zijn is de vraag V gr. 
Pschr 
Buiten grondstoffen gebruikt de materiaalproducent ook schroot. Daarvoor betaalt hij de prijs Pschr per eenheid 
schroot aan de schrootmarkt De schrootmarkt bepaalt de prijs en daarom is Pschr een signaal van de 
schrootmarkt naar de materiaal-producent toe. 
Vschr 
De totale fysische hoeveelheid schroot die de materiaalproducent binnenkrijgt is gelijk aan zijn vraag naar 
schroot V schr. 
MVm 
Bij het produceren komt er vervuiling weergegeven met MVm in het milieu. 

Het gemiddelde scheidingsbedrijf 
Er zijn m gemiddelde scheidingsbedrijven. 

AFGc 
Dit signaal is al bij de consument besproken. AFGc geeft weer hoeveel producten er door de consument worden 
afgedankt 
NSMs, NAs en MVs. 
Het afgedankte product wordt gescheiden in: 
1) schroot weergegeven met het signaal NSMs, 
2) afval weergegeven met het signaal NAs. 

Bij dit scheidingsproces wordt het milieu belast, weergegeven met het signaal milieuvervuiling MVs. 

Het gemiddelde afvalverwerkingsbedrijf. 
Er zijn h gemiddelde afvalverwerkingsbedrijven. 

NAs en NAp. 
NAs en NAp zijn al bij het scheidingsbedrijf en producent 
behandeld. 
NMa 
De bij het afvalbedrijf binnenkomende afvalstromen worden verwerkt restafval weergegeven met het signaal 
NMa. 
MVa 
Bij het verwerken komt milieuvervuiling MVa vrij. 

Deelconclusie: Alle signalen van en naar het proces toe zijn besproken, als er vanuit 
gegaan wordt dat er nog geen signalen naar de regelaars toegaan. 
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3.5. De toestand en de toestandsvergelijking. 

3.5.1. Het stellen van de toestanden van de processen: 
Het is het duidelijkst als de toestanden met bijbehorende vergelijkingen eerst gesteld worden. Daarna wordt 

bewezen dat de toestanden voldoen aan de eis die er aan een toestand gesteld wordt. 
In de onderstaande tabel wordt de toestand weergegeven met X en staat in het subscript van welk proces de 

betreffende toestand is. (Voor de betekenis en de structuur van de afkortingen zie blz 61 t/m 63) 

De/Het gemiddelde de toestand 

Materiaalproducent Xm = [hoeveelheid materiaal] = [MAT] 

Producent 

Consument 

Scheidings-bedrijf 

Afvalverwerkings

bedrijf 

&:1 

Xe 

Xs 

[ Voorraadhoogte] 
= 

Productie 

[hoeveelheid product] 
= 

hoeveelheid geld 

[Schroot] = 
afval 

= [Re stafval] = [RA] 

3.5.2. Stellen van de toestandsvergelijkingen met een toelichting op de keuze. 

De gemiddelde materiaalproducent 

De toestand : Xm = [hoeveelheid materiaal] = [MAT] 

De productiehoeveelheid PRm(k) en de vraag van de producent Vp(k) zijn de ingangssignalen van het proces. 

De toestandsvergelijking ziet er zo uit: 
MAT(k+l) = MAT(k) + PRm(k)- Vp(k) ( 3.1. ) 

MAT(k) 
MA T(k) is de hoeveelheid materialen die de materiaalproducent in voorraad heeft. MAT(k) neemt af omdat de 
producent materialen koopt, (weergegeven met de vraag van de producent Vp ). MAT(k) neemt toe omdat de 
materiaalproducent materialen produceert, (PRm = de productie van de materiaalproducent). 
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De gemiddelde producent 

= [Voorraadhoogte] 
Productie 

De toestand : 

Vc(k), I(k), P(k) en Pm(k) zijn de ingangssignalen. 
( Vc is de vraag van de consument, I de hoeveelheid geld die geïnvesteerd wordt, P de prijs van het product en 
Pm de prijs van een eenheid materialen) 

De toestandvergelijking ziet er zo uit: 
VH(k+1) = VH(k) + PR(k)- n · Vc(k) 
PR(k+ 1) = PR(k) + c 1 · I(k) 

VH(k) 

( 3.2) 
( 3.3) 

De voorraadhoogte op het volgende tijdstip is gelijk aan de actuele voorraadhoogte + de hoeveelheid producten 
die geproduceerd worden - de hoeveelheid die er verkocht worden. 
PR(k) 
De productie op het volgende tijdstip is gelijk aan de actuele productie + de productie vergroting door 
investeringen. c 1 geeft de verhouding weer tussen investering I en verhoging van de productie. Er wordt 
aangenomen dat de productie niet door bijvoorbeeld slijtage afneemt. 

Pm(k) is ook een ingangssignaal. Het gaat echter rechtstreeks naar de lokale beslissingseenheid en komt dus 
niet in de toestandsvergelijking voor. 

De gemiddelde consument. 

De toestand : 
= [hoeveelheid 

hoeveelheid 

product] 

geld = [~] 
KK is gekozen als afkorting voor de hoeveelheid die de consument van dat product in bezit heeft omdat de keten 
straks op een koelkastketen wordt toegepast. KK is een afkorting voor koelkasten. 
Vc(k), P(k) zijn ingangssignalen en Budget is een vast getal. 

De toestandsvergelijking ziet er zo uit: 
KK(k+1) = KK(k)- kapot·KK(k) + Vc(k) 
G(k+1) = G(k) - vk·KK(k)- P(k)·Vc(k) +Budget 

KK(k) 

( 3.4. ) 
( 3.5.) 

KK(k) is het aantal producten dat de consument in zijn bezit heeft. Er wordt aangenomen dat het aantal 
producten dat veroudert is of kapot gaat gelijk is aan een percentage van het aantal producten dat de consument 
in bezit heeft: kapot · KK(k). Kapot is dat percentage. Hierdoor neemt KK(k) af. Door producten te kopen, 
weergegeven met de vraag van de consument V c(k), neemt KK(k) toe. 
GCk) 
G(k) is de hoeveelheid geld die de consument in bezit heeft en is als een tegenhanger van KK(k) gesteld. G(k) 
neemt toe door het budget dat de consument per tijdseenheid binnen krijgt en neemt af door uitgaven die gedaan 
worden. 
Er zijn kosten voor het gebruiken en onderhouden van een product. Deze kosten zijn gesteld op een vast bedrag 
vk per product per tijdseenheid. (te denken valt aan bijvoorbeeld electriciteits-kosten, vk = variabele kosten). De 
consument heeft KK(k) producten, dus zijn de bijbehorende kosten vk·KK(k). Verder kost het de consument 
geld als hij producten koopt namelijk Prijs· Vraag= P(k) · Vc(k). 
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Het gemiddelde scheidingsbedrijf 

[
Schroot] 

De toestand : Xs = 
- afval = [s~~RJ 

AFGc(k) is het ingangssignaal. 

De toestandsvergelijking ziet er zo uit: 
SCHR(k+ 1) = cs1 · n/m · AFGc(k) 
AF(k+1) = cs2 • nlm · AFGc(k) 

( 3.6.) 
( 3.7.) 

Ingangssignaal AFGc is het aantal koelkasten afgedankt door 1 consument. Er zijn n consumenten. Er zijn m 
scheidingsbedrijven. Elk gemiddeld scheidingsbedrijf krijgt per tijdseenheid aan afgedanken koelkasten binnen: 
n/m · AFGc. 

SCHR(k) 
Alle afgedankte producten binnengekomen op k wordt in het discrete tijdsinterval [k,k+ 1) verwerkt en de 
gescheiden onderdelen komen op k+1 in de schrootopslag SCHR(k+1) of de afvalopslag AF(k+1) terecht. Elk 
tijdstip k verkoopt de scheiding al zijn schroot dat hij de vorige tijdseenheid [k-1 ,k) heeft verwijderd. 1 
afgedankt product levert cs1 aan schroot op. De hoeveelheid schroot die hij in voorraad heeft is dus die 
hoeveelheid die hij in een tijdseenheid kan scheiden en is dus direct afhankelijk van het aantal afgedankte 

producten dat hij binnen krijgt. In formule vorm: SCHR(k+ 1) = cs1 • n/m · AFGc(k) 
AF(k) 
Het idee achter Afval is hetzelfde. Elk afgedankt product levert cs2 aan afval op. De totale hoeveelheid afval is 
dus 
AF(k+l) = cs2 · n/m · AFGc(k) 

Het gemiddelde Afvalverwerkingsbedrijf 

De toestand: Xa = [Re stafval] = [RA] 

NAs(k) en NAp(k) zijn ingangssignalen. 

De toestandsvergelijking ziet er zo uit: 
RA(k+1) =Cal· rnlh ·NAs(k) + Ca2. ·1/h · NAp(k) ( 3.8.) 

NAs is de hoeveelheid afval afkomstig van 1 scheidingsbedrijf. Er zijn m scheidingsbedrijven. Er zijn h 
afvalverwerkingsbedrijven. De hoeveelheid afval die 1 gemiddeld afvalverwerkingsbedrijf per tijdseenheid 
binnen krijgt is dus: rnlh · NAs. 
NAp is de hoeveelheid afval afkomstig van de producent. Er is maar 1 producent en daarom is de hoeveelheid 
afval die 1 gemiddeld afvalverwerkingsbedrijf per tijdseenheid binnen krijgt: 1/h · NAp. 

RA{k) 
Al het afval binnengekomen op k wordt in het tijdsinterval [k,k+ 1) verwerkt en komt op k+ 1 in de opslag RA 
terecht. Verder komen tijdens het verwerken van het afval schadelijke stoffen in het milieu. Dit wordt 
weergegeven met het signaal MVa. De milieuvervuiling MVa van afval binnengekomen op tijdstip k is 
togekend aan tijdstip k. 
Afval van de producent afkomstig levert per eenheid ca2 aan Restafval op. Afval van de scheiding afkomstig 
levert per eenheid ca1 aan Restafval op. 

3.5.3. Deelconclusie: De gekozen toestanden voldoen. 
Een toestand mag alleen maar van de vorige(n) toestand(n) en het ingangssignaal afhankelijk zijn. Ze mogen 

bijvoorbeeld niet van de uitgangssignaal afhankelijk zijn. Uit de toestandsvergelijkingen blijkt dat alle gekozen 
toestanden aan deze eis voldoen. 
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3.6. De uitgangsvergelijkingen 

In deze paragraaf worden de uitgangsvergelijkingen gesteld. 

De gemiddelde materiaalproducent 
De uitgangsvergelijking: 

Ym(k) = 

Vgr(k) 

Vschr(k) 

MVm(k) 

Pm(k) 

= 

De c's zijn constante waarden. 

cm, ·PRm(k) 

cm2 • PRm(k) 

cm3 • PRm(k) 

cm4 . Pgr(k) + Cms . Pschr(k) 

( 3.9.) 

Voor het produceren van een eenheid materiaal is er cm1 aan eenheden grondstof en Cmz aan schroot nodig. Er is 
aangenomen dat de grondstoffen altijd te krijgen zijn en dat de schrootmarkt altijd aan de vraag van de 
materiaalproducent (Vgr en Vschr) kan voldoen. Bij het produceren van een eenheid materiaal ontstaat er cm3 

aan milieuvervuiling weergegeven met MVm .. 
De prijs Pm die de materiaalproducent vraagt is heel eenvoudig gesteld op: Pm = cm4 · Pgr + Cms · Pschr. Pgr is 
de grondstofprijs en Pschr is de schrootprijs. Er is aangenomen dat de prijzen voor langere tijd constant zijn. 

De gemiddelde producent. 
De lokale beslissingseenheid van de producent is nog niet behandeld. De uitgangsvergelijking ziet er voorlopig 
zo uit: 

P(k) P(k) 

.Ynill 
Vp(k) c pi· PR(k) 

(3.10) = = 
NAp(k) cP 2 • PR(k) 

NVp(k) cP3 ·PR(k) 

Voor het produceren van een product is cp1 aan materialen nodig, dus de vraag van de producent naar 
materialewn is: Vp(k) = cp1 · PR(k). Verder ontstaat er bij het produceren van 1 product een hoeveelheid cP2 aan 
afval (NAp) en cP3 aan milieuvervuiling (MVp). 

De gemiddelde consument 
De lokale beslissingseenheid van de consument is nog niet behandeld. De uitgangsvergelijking ziet er voorlopig 
zo uit: 

[ 

Vc(k) ] 
Yc(k) = AFGc(k) = 

MVc(k) 
[ 

Vc(k) ] 
kapot· KK(k) 

cel· KK(k) 

(3.11.) 

V c(k) is de vraag van de consument. 
Het aantal afgedankte producten AFGc(k) is gesteld op kapot · KK(k). Een product dat de consument in bezit 
heeft veroorzaakt per tijdseenheid Cel aan milieuvervuiling. 
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Het gemiddelde scheidingsbedrijf 
De uitgangsvergelijking ziet er zo uit: 

[

NSMs(k)] 
Ys(k) = NAs(k) 

MVs(k) 
= 

SCHR(k) 

AF(k) 
n 

c ·-·AFGc(k) s3 m 

( 3.12.) 

De milieuvervuiling MVs(k) veroorzaakt bij het scheiden van een afgedankt product (AFGc) is toegewezen aan 
het tijdstip van binnenkomst. Het gescheiden schroot en het overblijvende afval is toegewezen aan het tijdstip na 
die van binnenkomst. Al het afval AF(k) gaat naar de afvalverwerking (NA = Naar Afval), en al het schroot 
SCHR(k) gaat naar de schrootmarkt (NSM =Naar Schroot-Markt). 

Het afvalverwerkingsbedrijf. 
Uitgangs vergelijking: 

YaCk)= [NMa(k)] = 
MVa(k) l RA(k) l 

c m · NAs(k) +c . .!. · NAp(k) 
a3 h a4 h 

( 3.13.) 

Al het restafval RA(k) dat in het milieu wordt gestort wordt weergegeven met NMa(k) (NM =Naar Milieu). De 
milieu-vervuiling die veroorzaakt is tijdens het verwerken van het afval, wordt weergegeven met MVa(k) (MV 
=Milieu-Vervuiling) en is toegewezen aan het tijdstip van binnenkomst. 

Het milieu/ecosysteem. 
De totale milieuschade ver.oorzaakt op het tijdstip k is gelijk gesteld aan: 

MV(k) = cv1·Vgr(k) + MVm(k) + MVp(k) + n·MVc(k) + m· MVs(k) + h·MVa(k) + h·cv2·NMa(k) (3.14) 

cv1 · V gr(k) geeft de schadelijkheid van grondstof-extractie weer. 
cv2 · NMa(k) geeft de schadelijkheid van het storten van afval weer. 
De overige MV's geven de milieuvervuiling veroorzaakt door het betreffende proces weer. 

Het gewogen optellen van de verschillende milieuschades is subjectief. Over het gewogen optellen van 
milieuschades zijn de meningen verdeeld. 

3. 7. De volgorde van de signalen. 

3.7.1. Inleiding 
Nu de vergelijkingen van de processen bekend zijn kan worden besproken hoe de signalen door de keten 

lopen. Belangrijk hierbij is de volgorde van beslissingen en handelingen. 

Omdat met een discrete tijd gewerkt wordt worden alle beslissingen en handelingen die in een bepaald 
tijdsinterval gebeuren toegewezen aan 1 tijdstip. Elk tijdsinterval duurt bijvoorbeeld 1 week. In dat tijdsinterval 
gebeuren de beslissingen en handelingen in een bepaalde volgorde. Die volgorde bepaalt de volgorde waarin, op 
het discrete tijdstip k, de verschillende processen en lokale-beslissingseenheden hun ingangssignaal in een 
uitgangssignaal verwerken. 
De hieronder vermelde volgorde leek me de meest logische. Andere volgorden kunnen ook goed zijn, de 
gekozen volgorde is dus een aanname. 
Stel de tijd bevindt zich nu op het discrete tijdstip k = 2. 
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3.7.2. De volgorde van de onderdelen van het keten-model en hun bijbehorende 
belangrijkste signalen 

regelaar v /d l.b.e. v/d p .. l.b.e. v/d 
mat. pro. producent ... 

consument 

I Vc 

~ ~, 

Vgr 
..... Vo Vc AFGc .. NAs gem afval-

Nrvla 
...... gem ..... gem 
..... materiaal .... gem .... gem ,.. 

scheidings- .... verwerkings-
producent producent consument bedril ---. bedri~ 

Vschr 
NAo 

~ V 

NSMs 

Figuur 3.5. De belangrijkste signalen van de keten-model 

1) De l.b.e v/d gemiddelde producent bepaalt de prijs P(2) en de investeringen 1(2) 
2) De l.b.e. van de gemiddelde consument bepaalt op basis van de prijs P(2) en zijn huidige toestand zijn vraag 

Vc(2) 
3) Het proces van de gemiddelde consument krijgt de Vc(2) binnen. Er wordt aangenomen dat het proces van 

de producent aan deze vraag voldoet. Verder gaan de afgedankte koelkasten naar de scheiding toe: AFGc(2) 
4) Het proces van de gemiddelde producent krijgt binnen: 1(2) afkomstig van de l.b.e van de producent en de 

vraag van de consument Vc(2). De output van het proces van de producent is o.a. zijn vraag Vp(2) naar 
materialen. 

5) Het proces en de regelaar van de (gemiddelde) materiaal- producent samen voldoet altijd aan deze vraag 
Vp(2). De materiaalproducent houdt de voorraadhoogte van zijn materialen constant en om dat te kunnen 
moet hij materialen produceren. Op k=2 worden de grondstoffen en het schroot dat hij hiervoor nodig heeft 
gevraagd: Vgr(2) en Vschr(2). Aan deze vragen wordt altijd direct voldaan. 

6) Het proces van het gemiddelde scheidingsbedrijf verwerkt de afgedankte koelkasten AFGc(2) en heeft als 
output schroot en afval afkomstig van de koelkasten die op k=l binnen zijn gekomen. 

7) Het proces van de gemiddelde afvalverwerking verwerkt afval afkomstig van de producent NAp(2) en het 
scheidingsbedrijf NAs(2). Het proces heeft als output restafval NMa(2) afkomstig van afval binnengekomen 
op k=l dat hij moet storten en milieuvervuiling MVa(2) veroorzaakt door het verwerken van afval 
binnengekomen op k=2. 

Vooral de volgorde van 1 t/m 4 is van belang. Dit "blok" geeft weer hoe de interaktie tussen de producent en 
de consument plaatsvindt. De processen die in de keten zich "voor" de producent bevinden en de processen die 
zich "na" de consument bevinden zijn (bijna) van elkaar gescheiden. Het maakt dus niet (zoveel) uit welke van 
deze twee groepen in de volgorde het eerst wordt geplaatst. (Theoretisch kunnen ze gelijktijdig verlopen, 
praktisch moet later bij het programmeren van het ketenmodel toch een van de twee groepen als eerste 
behandeld worden) 

Conclusie van dit hoofdstuk: de processen zijn gemodelleerd. 
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Hoofdstuk 4 De lokale beslissingseenheid van de producent en 
de consument 

4. 1. Inleiding 

Bij het modelleren van de producent en de consument is er voor gekozen die in twee delen op te splitsen, te 
weten: 1) een proces en 2) een lokale-beslissings-eenheid. 

lokale beslissings-
eenheid 

Het proces 

~ 
De producent of de 
consument 

De lokale beslissings
eenheid 

Het productie-proces 
of het consumptie
proces 

Figuur 4.1. Algemeen model van de producent of de consument. 

1) Het proces betreft de fysische activiteiten van de ketendeelnemer. 
Bij de producent omvat het proces het transformatie-proces van grondstof en halffabrikaat tot product. Bij de 

consument symboliseert het proces hoe de bezittingen van de consument veranderen. 
2) De lokale-beslissings-eenheid symboliseert het beslissings-gedrag van de ketendeelnemer en wordt afgekort met 
l.b.e. 

Bij de producent symboliseert de l.b.e. het management van het bedrijf. Bij de consument symboliseert de l.b.e. 
het koopgedrag. 

De materiaalproducent is ook in twee delen opgesplitst: 
1) een proces en 2) een regelaar. De regelaar is echter met een zo eenvoudig mogelijke structuur gekozen en wordt 
daarom geen l.b.e. genoemd. 

Een l.b.e. kijkt ver vooruit in de tijd en beslist door mogelijkheden tegen elkaar af te wegen. Hij kiest het 
gunstigste pad voor het proces. Om het proces dat gunstigste pad af te laten leggen stuurt de l.b.e. een signaal naar 
het proces. Dat signaal wordt de (door de l.b.e.) manipuleerbare input genoemd. De l.b.e. bepaalt wat het proces 
moet gaan doen en het proces volgt deze beslissing. 

Voordat wordt besproken hoe de lokale beslissingseenheden de processen regelen worden eerst de waarden 
besproken waar de l.b.e. het proces naartoe wil regelen. 

4.2. De referentiewaarden 

4.2.1. De definitie van streef- en referentie-waarde. 
Bij het model wordt een uiteindelijke situatie gesteld waarbij de gehele keten in evenwicht is. Als de keten in 

deze situatie terecht komt blijven alle waarden constant. Deze waarden worden de streefwaarden genoemd. 
De grootte van deze streefwaarden is afgeleid van de werkelijkheid. Er is aangenomen dat er in de werkelijkheid een 
evenwichtssituatie is of kan ontstaan en de waarden van die evenwichtssituatie worden als streefwaarden gebruikt. 
De streefwaarden geven een evenwichtssituatie van de gehele keten weer. Als de gehele keten niet in evenwicht is 
probeert elke ketendeelnemer die waarden te bereiken waarbij hij intern in balans is. Deze waarden worden de 
referentiewaarden genoemd. Een referentiewaarde is die waarde waar een ketendeelnemer zich op richt bij gegeven 
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omgevingscondities (de interaktie met de aangrenzende ketendeelnemers). Zijn deze condities de optimale waarden 
voor de hele keten (de zgn streefwaarden) dan is de referentiewaarde gelijk aan die streefwaarde. Is dit niet het geval 
dan treedt er een suboptimalisatie voor de betreffende ketendeelnemer op. De dan optimale waarden voor die 
deelnemer worden de referentiewaarden genoemd. 

De toestand, en de in- en uitgangssignalen van dit moment worden de actuele waarden genoemd. De 
ketendeelnemer probeert zijn actuele waarden naar de referentiewaarden toe te regelen. 

4.2.2 Hoe de waarden worden toegepast. 
Aan de hand van de toestandsvergelijking wordt besproken hoe de verschillende streefwaarden van elkaar 

afhankelijk zijn. Dan is af te leiden wat, als voor 1 variabele een streefwaarde wordt gesteld, de gevolgen zijn voor 
de streefwaarden van de andere variabelen. 

De referentiewaarden worden van de streefwaarden afgeleid. Zijn voor een ketendeelnemer de omgevings
condities niet gelijk aan de streefwaarden dan richt de ketendeelnemer zich op zijn referentiewaarden. In paragraaf 
4.2.3. worden eerst de referentiewaarden van de consument besproken. Daarna worden in paragraaf 4.2.4 de 
referentiewaarden van de producent besproken en wordt belicht hoe bij de producent een van zijn referentie-waarde 
direct aan een referentie-waarde van de consument gekoppeld is. 

4.2.3. De referentiewaarden van de consument. 
De consument heeft bij een bepaald budget 

1) een referentiebedrag Gref dat hij zou willen hebben, 
2) een referentiehoeveelheid KKref van hoeveel producten hij wil bezitten, en 
3) een referentie hoeveelheid producten Vcref die hij zou willen kopen. 

De referentie-waarden zijn: KKref, Gref en Vcref 

Het afleiden van de referentiewaarden. 
Een eis aan de referentiewaarden is dat ze een situatie weergeven waarbij de consument intern in balans is. Wat 

de gevolgen zijn voor de andere ketendeelnemers wordt in de referentie-waarden niet meegenomen. Met dit 
gegeven worden de toestandsvergelijkingen bestudeerd. 

De toestandvergelijkingen zijn (formule 3.4 en 3.5) : 
KK(k+1) = KK(k)- kapot. KK(k) + Vc(k) 
G(k+1) = G(k) +budget- vk. KK(k)- P(k) .Vc(k) 

Als KK(k+ 1) en KK(k) gelijk zijn aan KKref dan moet Vc(k) ook gelijk aan Vcref zijn en geldt er: 
kapot .KKref = Vcref (eis 1) ( 4.1.) 

Als bij een bepaalde prijs G(k) en KK(k) gelijk zijn aan hun referentiewaarden Gref en KKref dan geldt er: 
0 =budget- vk.KKref- P(k).Vcref (eis 2) ( 4.2. ) 

De prijs P(k) is voor de consument een constante, gegeven door de producent. (het is een parameter extern bepaald) 
Vcrefvan (4.1.) invullen in (4.2.) geeft: 

KKref = Budget 
(vk+kapot · P(k)) 

De referentiewaarden van de consument zijn dus: 
Gref = onafhankelijke referentie-waarde, vrij te kiezen door de gebruiker van het model. 
V cref = kapot . KKref 

KKref = Budget 
(vk+kapot · P(k)) 

Opmerking: KKref wordt later nog veranderd. 

( 4.3.) 
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4.2.4. De referentiewaarden van de producent. 
De toestandsvergelijkingen voor de producent zijn (formule 3.2. en 3.3.): 

VH(k+l) = VH(k) + PR(k)- n. Vc(k) 
PR(k+l) = PR(k) +cl. l(k) 
In plaats van n. Vc wordt ook wel Ven gebruikt. 

De referentie-waarden zijn: VHref. PRref, Pref, Iref, (Wref) 
Bij de producent bevinden de referentie waarden zich behalve in de toestandsvergelijking ook in de uitgangs

vergelijking (voorbeeld: Pret). De referentiewaarde van de winst Wref is al bepaald door de referentiewaarden Pref, 
Iref en PRref van prijs P, Investeringen I en Productie PR. 
Winst is namelijk (prijs - kosten per product) . verkoopaantal - Investeringen 
In formulevorm : 
Wref =(Pref- Kl). Vcnref - Iref =(Pref- Kl). PRref - Iref ( 4.4.) 
Het is niet nodig om apart ook nog eens W naar Wref te laten streven omdat als P, I en PR gelijk zijn aan hun 
referentie-waarden aangenomen mag worden dat W gelijk is aan Wref. 

Het afleiden van de referentiewaarden 
Een eis aan de referentiewaarden is dat ze een situatie weergeven waarbij de producent intern in balans is. Met 

dit gegeven wordt de toestandsvergelijkingen bestudeerd. De referentiewaarde van de productie PRref invullen 
levert: 
PRref = PRref + cl . Iref hieruit volgt: Iref = 0 
VHref = VHref + PRref- V cnref hieruit volgt: PRref = V cnref 

Verder volgt hieruit: VHref is vrij te kiezen door de modelgebruiker. 

PRref =V cnref ofwel als de producent intern in balans is dan is zijn productie PR gelijk aan de totale vraag naar die 
producten V en. De producent moet zijn productie aan de vraag aanpassen. Echter de producent kan met de prijs P 
de totale vraag Ven beïnvloeden en dus toch indirect PR regelen. 

PRref en Vcnref zijn de referentiewaarden die met het functioneren van het bedrijf te maken hebben. Ze worden 
bepaald door de referentiewaarde van de prijs (Pret) waarbij de producent verwacht maximale winst te behalen. Er 
is ook een referentiewaarde voor de winst. Dit is de maximale winst die de producent denkt te kunnen behalen (bij 
gegeven omgevingsvariabelen) : Wref = Wmaxwinst. 

De producent weet van te voren niet hoe groot de vraag van de consument Vc(k) is. De producent schat de vraag 
van alle consumenten samen m.b.v. een model, van het koopgedrag,waarbij aangenomen wordt dat het volgende 
lineaire verband tussen de totale vraag en prijs bestaat: 
Vcnp(k) = c2- c3.P(k) ( 4.5.) 

Er wordt gesteld dat als de prijs gelijk is aan zijn referentiewaarde (P=Pref=800) de referentiewaarde van de 
totale vraag geschat door de producent (Vcnp) overeenkomt met de referentie-waarde van de vraag van alle 
consumenten samen (Ven) ofwel: 
Venpref = Vcnp( P=Pref) = Vcnref( P=Pret) ( 4.6) 
Dit is de situatie waarbij de referentiewaarden gelijk zijn aan de streefwaarden en alle waarden dus op elkaar 
aansluiten. 

Winst(k) = totale inkomsten(k) - totale kosten(k) 
Winst(k) = { prijs . vraag } - { kosten per product . productie - Investeringen } 
W(k) = { P(k). Vcn(k) } - { KI. PR(k) + I(k) } 

~ { P(k) . Vcnp(k) } - { KI. PR(k) + l(k) } 
Wref wordt nu bepaald. 
Uit de toestandsvergelijking volgde PRref = V cnref. Verder geldt er V en pref= V cnp( P=Pref) = V cnref dus 
Wref =(Pref-KI) . Vcnref- Iref = (Pref-KI)* (c2 -c3.Pret)- Iref = 

{ -KI.c2} + { c2+ [KI.c3]} .Pref+ { -c3 }.Pref - Iref 
Bij maximale winst geldt: d(Wret) I d(Pret) = 0 
Verder geldt voor de referentie-waarde waar naar gestreeft wordt: Iref=O 
De prijs waarbij de producent vermoedt dat hij maximale winst gaat halen is dus: 

( 4.7.) 

Pref= ( c2 + KI. c3 ) I (2. c3) ( 4.8. ) 
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De referentie-waarden zijn: 
Pref= ( c2 + Kl. c3 ) I (2. c3 ) 
Nu Pref bekend is kunnen de alle andere referentie-waarden worden uitrekent: 
Venpref = c2- c3. Pref= (c2- KI.c3) I 2 
PRref = Venpref = (c2- KI.c3) I 2 
Winstref =(Pref- Kl) . Venpref = (c2-KI.c3). (c2-KI.c3) I (4 . c3) 
al bekend was: 
Iref= 0 en, 
VHref = vrij te kiezen door de modelgebruiker. 

4.2.5. De referentie-waarden van de andere processen. 

( 4.9 ) 
( 4.10.) 
( 4.11.) 

Buiten de producent en de consument heeft alleen de materiaalproducent een referentie-waarde. De regelaar van 
de materiaalproducent zorgt er elke tijdstap weer voor dat de voorraadhoogte van de materialen gelijk is aan de 
bijbehorende referentiewaarde: MAT(k+l) = MATref.Dit doet hij door evenveel materialen te produceren als dat 
er gevraagd worden, ofwel: PRpm(k) = Vp(k). De materiaalproducent heeft als referentiewaarde MA Tref en deze is 
door de gebruiker van het model vrij te kiezen. 

De andere processen, scheiding en afvalverwerking, zijn in dit model "volgprocessen" die volgens een vast patroon 
de input tot een toestand en uitgang verwerken. Deze processen hebben geen regelaar. 

Deelconclusie: Nu de referentiewaarden berekend zijn is bekend waar de (proces)
waarden naar toe geregeld moeten worden. 

4.3. Algemene structuur van de lokale beslissingseenheid. 

4.3.1. De delen waaruit een l.b.e. is opgebouwd. 
De l.b.e. is opgebouwd uit een aantal delen die elk een eigen functie hebben. 

Deel 1 bepaalt de nog onbekende referentie-waarden. 
Deel 2 bepaalt hoe groot de actuele toestand van het proces is. 
Deel 3 bepaalt de manipuleerbare input U(k). 

Deel I Bepalen van de nog onbekende referentie-waarden: 
Elke l.b.e. heeft tot doel een bepaalde nutsfunctie van het systeem waartoe hij behoort te maximaliseren. De nog 

onbekende referentie-waarden worden afgeleid uit het maximale nut. 
Bij de producent is dat maximale winst. Dit heeft tot gevolg dat voor de referentie-waarde van de prijs Pref die 

prijs wordt gekozen waarbij de producent vermoedt dat zijn winst maximaal zal zijn. 
Bij de consument is maximale nut een optimale combinatie van I) de hoeveelheid producten in zijn bezit: KK, 

2) de hoeveelheid geld op de bank en 3) een passende vraag naar het betreffende product. 

Deel 2 Bepalen van de actuele toestand van het proces. 
Via teruggekoppelde signalen krijgt de l.b.e. informatie waaruit hij de actuele toestand van het proces kan 

berekenen. 

Deel 3 Bepalen van de optimale U(k) 
Als de l.b.e. de referentie-waarde en actuele toestand kent kan hij het door hem te bepalen deel van het 

ingangssignaal van het proces bepalen. De l.b.e. dient er voor om te optimaliseren: de verschillende mogelijkheden 
om de huidige waarden naar de referentiewaarden toe te regelen. In essentie is dit een afweging tussen 
regelinspanning en regelresultaat Deze afweging wordt gedaan door bij elke regelwaarde het verschil met zijn 
referentie-waarde te kwadrateren en vervolgens alle gekwadrateerde termen op te tellen en ze over de tijd te 
sommeren. De belangrijkheid om een bepaalde referentiewaarde te bereiken wordt weergegeven met een 
weegfactor die per term voor de bijbehorende gekwadrateerde term komt te staan. Op deze manier weegt bij het 
optellen de ene kwadratische term zwaarder dan de andere. In Q en R zijn die weegfactoren verwerkt. 
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Als U(k) de regelinspanning is en X(k) het regelresultaat dan levert minimalisatie van het onderstaande 
kwadratische criterium (een LQR-criterium) de gezochte afweging. (LQR = Linear Quadratic Regulator) 

Minimaliseer 

L{ X(k)-Xref }T ·Q·{ X(k)-Xref} + { U(k)-Uref }T ·R·{ U(k)-Uref} 
-- -- -- -- -- -- -- --

( 4.12) 

Als niet alle regelresultaten in de toestand X(k) zijn opgenomen wordt i.p.v. X(k) gebruik gemaakt van het 
uitgangssignaal Y(k). In het uitgangssignaal kunnen namelijk ook nog andere signalen dan die van X(k) verwerkt 
worden. De afweging tussen de regelinspanning en regelresultaat gebeurt dan als volgt: 

Minimaliseer 

L{ Y(k)-Yref }T ·H ·{Y(k)-Yref} + { U(k)-Uref f ·R·{ U(k)-Uref} 

( 4.13) 

Voor het gebruiken van een van de LQR-methode is het nodig dat de vergelijkingen gelineariseerd zijn rond 
de referentie-waarden. In het kwadratisch criterium wordt gewerkt met termen in de vorm X(k) - Xref, U(k) -
Uref, enz. Als van een proces de oorspronkelijke toestands- en uitgangsvergelijking niet lineair zijn dan zullen 
die eerst nog gelineariseerd moeten worden. Op het moment dat de lineaire vergelijkingen nodig zijn zal de 
linearisatie besproken worden. 

4.3.2. Nader bekijken van de regeltechnische functie van de signalen. 
De l.b.e. is een regelaar. Ze heeft tot doel om het bijbehorende proces te regelen. Dit wordt gedaan door een 

dusdanig signaal naar het proces te sturen dat het proces het door de l.b.e. gewenste gedrag gaat vertonen. Dit 
ingangssignaal wordt de manipuleerbare ingang U(k) genoemd. 

Het proces heeft ook ingangssignalen die niet door de l.b.e. te beïnvloeden zijn. Dit worden de verstoringen 
genoemd. Als de signalen van andere systemen afkomstig zijn worden ze als het bekende deel van de verstoringen 
opgevat. Ze zijn bij de l.b.e. bekend en ze worden aangeven met S(k) ( metS van andere Systemen). Het onbekende 
deel van de verstoringen heeft de naam systeemruis, aangegeven met het symbool w(k). 
In figuur 4.2. zijn de signalen weergegeven. 

... De lokale 
~ 

beslissings-eenheid 

U(k) 

..,, 
k .. 

Het proces ... 

~ .. 

w(k) 

Figuur 4.2. Deze figuur geeft weer welke signalen er in het algemeen optreden bij een l.b.e. en een proces. Deze 
figuur is toepasbaar op zowel de producent als de consument. 

25 



De toestand van het proces is X(k). De toestandsvergelijking van het proces ziet er als volgt uit: 

X (k + 1) = A· X (k) + ~.]. S(k) + ~.]. U(k) + ~.]. w(k) (4.14.) 
-- --

[ .. ] zijn matrices waarvan de vorm nog onbekend is. 

De vraag die nu beantwoord moet worden is: waar moet de l.b.e. zijn beslissing op baseren? De I.b.e. probeert 
het proces te regelen. Daarvoor moet bij hem bekend zijn hoe het proces functioneert. De l.b.e. moet dus over een 
model van het proces beschikken. Dat is aanwezig in de vorm van een toestandsvergelijking. Deze 
toestandsvergelijking is afgeleid van de toestandsvergelijking van het proces. Voor het gebruik moet de I.b.e. de 
toestand weten. 

De toestand die de l.b.e. in het proces verwacht is de toestand die de l.b.e. bij het proces meet. Op deze meting 

zit echter meetruis v(k). De toestand die hij meet is dus X ( k) = X(k) + v(k). X ( k) wordt de vermeende 

toestand genoemd. Verder beschikt de l.b.e. niet over de informatie hoe groot het onbekende deel w(k) van de 
systeemruis is. Daarom neemt hij aan dat w(k) = 0. 

Het toestandsvergelijking die de l.b.e. heeft ziet er dus alsvolgt uit: 

X(k+l) = X(k) + ~.].S(k) + ~.].U(k) met X(k) = X(k) + v(k) ( 4.15) & ( 4.16.) 

In figuur 4.3. zijn alle signalen weergegeven. 

.. De lokale .... 
beslissings-eenheid 

j~ + 
y(!s) U(k) ..... 

+ 
~ 

X(k) 

k .. 
Het proces 

.. ... ... 

j .. 

w(k) 

Figuur 4.3. Deze figuur geeft weer welke signalen er in het algemeen zijn bij een l.b.e. en een proces. 
De verklaring van de gebruikte symbolen: 
1) U(k) is de manipuleerbare ingang. 
2) S(k) is het signaal wat van de andere systemen afkomstig is en wordt als het bekende deel van de verstoringen 

opgevat 
3) w(k) is het onbekende deel van de verstoringen ofwel systeemruis 
4) X(k) is de toestand van het proces 

5) De Ibe werkt met de vermeende toestand X ( k) 

6) v(k) is de meetruis op de teruggekoppelde toestand 
7) Y(k) is de uitgang van het proces 

Buiten de X(k) die gemeten wordt worden ook andere signalen naar de l.b.e. gezonden. Voorbeeld: de l.b.e. van 
de consument ontvangt de prijs P(k) direct van de l.b.e. van de producent. 
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Aannamens: 
Voor de eenvoud wordt in de rest van dit verslag gesteld dat v(k) gelijk aan nul is. 
Verder wordt gesteld dat het onbekende deel van de verstoringen w(k) alleen door de andere systemen wordt 

veroorzaakt. In ons keten-model is er maar 1 onbekende verstoring. Die is bij de producent en heeft de vorm: 
w(k) = Vcn(k) - Vcnp(k), het verschil tussen de door de producent verwachte en werkelijke vraag van alle 
consumenten samen. 

4.3.3. Hoe het manipuleerbare ingangssignaal verwerkt is. 

In deze paragraafwordt uitgaan van formule 4.16. X (k) is de vermeende toestand. U(k) is de manipuleerbare 

input die door de lbe wordt bepaald.._Sill zijn de signalen afkomstig van andere systemen (bv processen) 
Er is aangenomen dat in het model de toestand X(k) van het proces bekend is 1) door het teruggekoppelde 

signaal X(k) of 2) doordat de l.b.e. via terugkoppelde signalen voldoende informatie heeft om X(k) te kunnen 
berekenen. 

In de volgende paragraaf zal voor de consument en de producent worden besproken hoe X(k) bij de l.b.e. 
bekend wordt. 

Dus X(k) is bekend. S(k) is van de andere systemen afkomstig en dus ook bekend. U(k) is het enige signaal dat 

door de l.b.e. wordt bepaald. De l.b.e. kan nu de U(k) uitrekenen die de X (k + 1) naar Xref toe regelt. U(k) is te 

zien als de regelinspanning die gedaan moet worden om het regelresultaat X(k+l) (vermoedelijk) naar Xref toe te 
regelen. Met behulp van het kwadratisch criterium worden de regelinspanning en het regelresultaat tegen elkaar 
afgewogen. 

In de volgende paragraven worden de consument en de producent apart besproken. 

4.3.4. Invoeren van de l.b.e. van de consument en de producent 
Voor het beschrijven van de opbouw van elk van de lokale beslissings-eenheden is de volgende hoofdlijn 

gebruikt: 
a) Wat is doel van de betreffende l.b.e. 
b) Welke signalen gaan de l.b.e in en welke komen eruit. Gevolgd door: hoe worden ze in de l.b.e. zo verwerkt dat 

de actuele toestand van het proces bekend is. 
c) Het omschrijven van de vergelijkingen in een dusdanige vorm zodat ze voor het kwadratisch criterium bruikbaar 

zijn. 
d) Hoe wordt, m.b.v het kwadratische criterium, een voor het proces zo gunstig mogelijk ingangssignaal U(k) 

uitgerekend. 

4.4. De l.b.e. van de gemiddelde consument. 

a) Doel van de betreffende l.b.e. 

Doel: optimale afweging tussen: 
1) de van de prijs afhankelijke hoeveelheid producten KK, 
2) de hoeveelheid geld op de bank en 
3) een passende vraag naar producten. 
Die optimale afweging is te interpreteren als de beste keuze om een situatie van maximale voldoening te bereiken. 
De consument koopt in met het doel een optimaal afgewogen situatie tussen deze twee behoeftes te bereiken. Deze 
wordt bereikt door de juiste hoeveelheid producten te kopen. De l.b.e. moet dus een passende vraag Vc bepalen. 

Er is gesteld dat de referentiewaarde van geld, Gref, een constant getal is. Er is aangenomen dat de producent 
zijn prijs elk tijdstip k mag veranderen. Dit heeft invloed op het gedrag van de consument. Als de prijs verandert 
verandert de referentiewaarde van het aantal producten dat de consument in zijn bezit wil hebben, KKref, ook. 
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b) welke signalen gaan de l.b.e in en welke komen eruit. Hoe worden ze in de l.b.e. zo verwerkt dat de actuele 
toestand van het proces bekend is. 

De bij de l.b.e. binnenkomende signalen zijn: 
De toestand X(k) en de prijs P(k). De toestand is dus bekend en er hoeven geen berekeningen gedaan te worden om 
de toestand te bepalen. Bij de l.b.e. is hetgeen bekend dat nodig is om de optimalisatie uit te kunnen voeren. 

M.b.v. P(k) wordt KKref(k) bepaald. 
Gref is constant. 
De afweging vind dan plaats met als uitkomst de vraag Vc(k). 

Het van de l.b.e. afkomend signaal is dus: 
de vraag van de consument, Vc(k). 

c) Het omschrijven van de vergelijkingen in een dusdanige vorm dat ze voor de LOR bruikbaar zijn. 

Om een LQR-kwadratisch criterium te kunnen gebruiken moeten de vergelijkingen, waar gebruik van wordt 
gemaakt, lineair zijn. LQR is de afkorting van Linear quadratic regulator. 

In het kwadratische criterium wordt het verschil tussen de huidige waarden en de referentiewaarden gebruikt. 

Vergelijkingen 3.4. en 3.5: 
KK(k+l) =(I-kapot). KK(k) + Vc(k) 
G(k+l) = G(k) +budget- vk.KK(k)- P(k).Vc(k) 
worden door substitueren van 

KK'(k) = KK(k) - KKref 
G '(k) = G(k) - Gref 
Vc'(k) = Vc(k) - Vcref. 

Omgeschreven tot: (V oor de gehele afleiding zie appendix D .1.) 

Resultaat van het omschrijven: 

KK'(k+1) = (1-kapot).KK'(k) + Vc'(k) 
G'(k+1) = G'(k)- vk. KK'(k)- P(k) .Vc'(k) 

ofwel in vector vorm: 

[
KK'(k + 1)] = [1- kapot 

G'(k+1) -vk 
0] [KK'(k)] [ 1 ] 
1 . G'(k) + -P(k) ·Vc'(k) 

Bij het afleiden van deze vergelijking wordt gebruik gemaakt van KKref in de vorm (formule 4.3.): 

( 4.17 ) 

KKref = ( budget) I ( vk +kapot. P(k) ). Nu de vergelijkingen in deze vorm zijn omgeschreven kan het kwadratisch 
criterium worden gebruikt. 

d) Hoe m.b.v het kwadratische criterium een voor het proces zo gunstig mogelijk ingangssignaal Uc(k) - Vc(k) 
wordt uitgerekend. 
In dit geval worden de belangen van een passende vraag en een passende toestand tegen elkaar afgewogen. Omdat 
de toestand Xe als regelresultaat tegen de regelinspanning Uc wordt afgewogen wordt er gebruik gemaakt van de 
volgende vergelijking (formule 4.12): 

minimaliseer 

L) X(k)-Xref f ·Q·{ X(k)-Xref} + { U(k)-Uref f ·R·{ U(k)-Uref} 
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In dit criterium wordt m.b.v. de uitgerekende lineaire vergelijkingen en de toestand een waardeK uitgerekend. 
U'(k) volgt dan uit de vergelijking: 
U'(k) = - K . X'(k). M.b.v. U(k) = Uref + U'Ck) is dan het manipuleerbare ingangssignaal U(k) bekend. Bij de 
consument is de vraag Vc(k) het manipuleerbare ingangssignaal. 

4.5. De l.b.e. van de gemiddelde producent. 

a) Het doel van de l.b.e. 

Het "primaire"-doel van de producent is maximale winst. Verder wenst de producent continuïteit in het functioneren 
van zijn bedrijf. Dit komt tot uitdrukking in het feit dat hij zijn voorraadhoogte, zijn prijs en zijn productie niet 
teveel probeert te laten schommelen. 

Deze opbouw van belangen is ook terug te vinden in de opbouw van de l.b.e .. In paragraaf 4.3. is vermeld dat de 
l.b.e. uit 3 delen bestaat. Bij de producent doen die het volgende: 

1) Het eerste deel bepaalt de prijs waarvoor de producent maximale winst verwacht, Pmaxwinst. Als de 
referentiewaarde voor de prijs wordt die waarde aangenomen, dus Pref= Pmaxwinst. Uit hoe Pref afhankelijk is van 
K1, c2 en c3 volgt de referentiewaarde van de productie, PRref. Dit is al in paragraaf 4.2.4. besproken (formule 
4.8.). K1, c2 en c3 zijn constant gedurende een periode van een gekozen vast aantal b.v. 52 tijdseenheden, (een jaar 
heeft 52 weken) Omdat de referentie-waarden dan ook gedurende die periode constant blijven werkt het eerste deel 
van de l.b.e. 1 keer per periode. Uit dit deel volgen verder de referentie-waarden die nog niet vast liggen. 

2) Het tweede deel berekent de waarden van de huidige toestand van het proces. Deze berekening wordt elke 
discrete tijdseenheid opnieuw gedaan. 

3) Het derde deel berekent m.b.v. een optimalisatie criterium die uitgang van de l.b.e. die ervoor zorgt dat de te 
verwachten situatie van het proces op o.a. k+ 1 er voor de producent zo gunstig mogelijk uit ziet. Deze afweging 
wordt elke tijdseenheid weer opnieuw gemaakt. 
In dit deel wordt dus gekeken naar de dynamica van hoe er naar de referentie-waarden moet worden toegewerkt en 
hoe er moet worden ingespeeld op de afwijking van de voorspelde vraag. Anders gezegd: De gevolgen van de 
verstoring in de vraag Ven- Vcnp proberen op te vangen. Deze verstoring had tot gevolg dat de toestand van de 
producent Xp(k+ 1) niet de waarde kreeg die de regelaar had willen bereiken. 

Deel 1 berekent om de periode (bijvoorbeeld 52 tijdseenheden) de nieuwe referentie-waarden. Deel 2 en deel 3 
werken elke tijdseenheid en hebben samen als doel om het proces naar de referentie-waarde van deel 1 te regelen. 
De beslissing van deel 1 is dus dwingend voor deel 2 en 3. In de l.b.e van de producent staat deel 1 dus een 
hierarcbie niveau hoger dan deel2 en 3. 
In de l.b.e. wordt onder de regelinspanning verstaan de investering I, de prijs P (en de daar indirect verband mee 
hebbende vraag van alle consumenten samen Ven). Onder het regelresultaat wordt verstaan de voorraadhoogte VH, 
de productie PR en de winst W. 

b) verwerking vandeingangs-en uitgangssignalen zodat o.a. de actuele toestand van het proces bekend is. 
In tegenstelling tot de consument waar de toestand van het proces naar de l.b.e. wordt gezonden is dat bij de pro 

ducent niet het geval. Dit komt door de volgorde waarin per tijdstip k de lokale beslissingseenheden en de processen 
hun handelingen verrichten. Deze is een eigenschap van het model en is besproken in paragraaf 3.8. De prijs P van 
l.b.e. van de producent gaat naar l.b.e. van de consument, en die berekend de voor hem optimale vraag Vc(k). Deze 
Vc(k) gaat naar het proces van de producent. De producent verwachtte een vraag Vcnp(k). Het verschil Vcn(k) -
V cnp(k) is voor de producent een verstoring op zijn proces. Door deze verstoring weet de l.b.e. van de producent op 
het tijdstip van beslissen dus niet precies wat de toestand van het proces zou gaan worden. Omdat er voor de 
eenvoud vanuit is gegaan dat de l.b.e. van de producent bij de volgende beslissing weer precies weet wat de toestand 
van zijn proces is moet hij dus uit van het proces teruggekoppelde signalen die toestand berekenen. Concreter 
gezegd: door de l.b.e. te laten weten wat Ven is kan hij zelf corrigeren voor de verstoring Vcn(k) - Vcnp(k). 

Op tijdstipkis nog bekend bij de l.b.e.: XCk-1), P(k-1). I(k-1) 
Verder krijgt de l.b.e. het volgende signaal binnen: Vcn(k-1) 

Deze waarden worden ingevuld in de toestandsvergelijking die de l.b.e. van het proces heeft (afkomstig van 
formules 3.2 en 3.3): 
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[
VH(k)] = [1 
PR(k) 0 

1]. [VH(k -1)] + [0 
1 PR(k -1) 0 

0 

cl [ 

P(k -1) ] 

~T l(k-1) 
Vcn(k -1) 

( 4.18) 

Bij de l.b.e. is nu de actuele toestand van het proces X(k) bekend. Dit is nodig voor de l.b.e. om de optimalisatie 
uit te kunnen voeren. 

VHref, PRref, Iref en Pref zijn alle bekend. 
De afweging vindt dan plaats met als uitkomst de regelinspannningen: de prijs P(k), (en dus indirect Vcnp(P)) en de 
investeringen l(k). 

Het van de l.b.e. afkomstige manipuleerbare ingangssignaal.llik) is : 
P(k) en l(k) (en indirect Vcnp(P)) 

Om een goed manipuleerbaar ingangssignaal van het proces uit te kunnen rekenen moet bij de l.b.e. bekend zijn: 
1) welke toestand en bijbehorende signalen de producent wil bereiken, het doel dus en 2) de huidige situatie van het 
proces van de producent. Nu beide punten bekend zijn kan de huidige situatie naar het doel toe worden geregeld. 
Voor de achterliggende berekeningen moeten de vergelijkingen nog naar bruikbare vorm worden omgeschreven. 

c) Het omschrijven van de vergelijkingen in een dusdanige vorm dat ze voor het kwadratisch criterium bruikbaar 
zijn. 

Naast de productie en de voorraadhoogte is de winst ook een regelresultaat Omdat de winst niet in de toestand &;1 
is verwerkt, wordt gebruik gemaakt van een kwadratisch criterium dat de belangen van het ingangssignaal !I en het 
uitgangssignaal Y tegen elkaar afweegt. 

Om dat kwadratische criterium te kunnen gebruiken moeten de vergelijkingen lineair zijn. Om deze reden zijn 
de toestands- en de uitgangs-vergelijking rond de referentiewaarden gelineariseerd. Deze gelineariseerde 
vergelijkingen worden van de oorspronkelijke vergelijkingen afgeleid. 

De producent gaat er vanuit dat zijn model van de vraag Vcnp(k) gelijk is aan de echte vraag Ven, in formule 
vorm: 
Vcnp = c2 - c3.P = Ven. Bij de onderstaande afleidingen wordt ervanuit gegaan dat dit klopt en wordt er dus 
gewerkt met 
Ven= Vcnp. Dat dit niet zo is heeft geen gevolgen voor deze afleiding. 

Linearisatie van de formules 3.2 en 3.3. levert dan 
(Voor de afleiding zie appendix D.2.a.): 
Resultaat: de gelineariseerde toestandsvergelijking 

[
VH'(k + 1)] = [1 
PR'(k + 1) 0 

De uitgangsvergelijking: 

1]·[VH'(k)] + [c3 
1 PR'(k) 0 

0] [P'(k)] 
cl l'(k) 

(4.19) 

Met een basis-vergelijking wordt bedoelt die vergelijking waarmee in de l.b.e. wordt gewerkd. Alleen de 
belangrijkste signalen staan hierin. Het basis-uitgangssignaal bevat bijvoorbeeld minder signalen dan het 
uitgangssignaal van het proces. 

Het basis-uitgangssignaal is op de winst na gelijk aan de basis-toestand. De vergelijking van winst is (zie 
formule 4.7.): 
W(k) = P(k) .Vcn(k) -KL PR(k) - l(k) 
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De gelinariseerde vergelijking is: 

W'(k) =-KI. PR'(k)- I'(k)- Kl.c3.P'(k) ( 4.20.) 

Voor de afleiding van deze vergelijking zie appendix D.2.b. 

Resultaat: De gelineariseerde basis-uitgangsvergelijking. 

Voor de duidelijkheid wordt hier alleen de basis-uitgangs-vergelijking gegeven omdat de volledige 
uitgangsvergelijking te uitgebreid is. In de basis-uitgang van de basis-uitgangs-vergelijking staan alleen die 
uitgangs-signalen die bij de afweging in de l.b.e. nodig zijn. 

[
VH'(k)] [1 
PR'(k) = 0 

W'(k) 0 -~J-r~~:~:~] + [- K~·c3 ~] ·[P'(k)] 
l'(k) 

-1 

( 4.21 ) 

Zo zou het ingangssignaal van de gelineariseerde toestands-vergelijking (formule 4.19) ook een basis
ingangssignaal genoemd kunnen worden omdat hij minder uitgebreid is dan het echte ingangssignaal. Net als bij het 
basis-uitgangssignaal staan hier alleen die signalen die bij de afweging gebruikt worden. 

d) Hoe m.b.v het kwadratische criterium een voor het proces zo gunstig mogelijk ingangssignaal Up(k) = [P(k);I(k)] 
wordt uitgerekend. 

In dit geval wordt de regelinspanning van P en I afgewogen tegen het regelresultaat VH, PR en Winst. Omdat 
Winst niet in de toestand Xp verwerkt is wordt gebruik gemaakt van een kwadratisch criterium dat de belangen van 
het ingangssignaal !I en het uitgangssignaal X tegen elkaar afweegt. Dit gebeurt m.b.v. het volgende criterium: 
Minimaliseer 

L{ Y(k)-Yref }r ·H ·{Y(k)-Yref} + { U(k)-Uref f ·R·{ U(k)-Uref} 

In het optimalisatieprogramma wordt de beste waarde vanKuitgerekend zodat U'(k) = -K. X'Ck) het gunstigste 
resultaat geeft. De gevonden manipuleerbare ingang van het proces U(k) = [ P(k) ; I(k) ] volgt dan uit 
UCk) = Uref + U'Ck). 

Conclusie van dit hoofdstuk: het algemene keten-model is besproken. 
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Hoofdstuk 5, De koelkastketen 

5. 1. Inleiding. Beargumentatie van de keuze voor de koelkastketen. 

5.1.1. Het algemene keten-model toegepast op een bestaande keten~ 
Om te kunnen bestuderen 1) of het algemene model goed functioneert en 2) wat de eigenschappen van het dit 

model zijn, wordt het toegepast op een bestaande keten. Omdat elk product een keten heeft zijn er in principe veel 
ketens waar het model op zou kunnen worden toegepast. 

De keuze werd beperkt door een aantal eisen en/ of wensen waar het product aan moet voldoen: 
1) het moet een product zijn wat na afdanking in diverse materialen kan worden. (d.w.z. ontleed in wel en niet her te 

gebruiken delen). 
2) De voorkeur gaat uit naar een product waarvan, nadat het gescheiden is, materialen worden hergebruikt. Dit 

i.v.m. het milieuaspect 
3) Er moet voldoende informatie over de keten en het product kunnen worden verkregen. 

De keuze is gevallen op het product koelkast. De koelkastketen voldoet aan bovengenoemde eisen en/of 
wensen omdat: 
1) Een koelkast bestaat uit een aantal, her te gebruiken, materialen en er scheidingsbedrijven zijn die koelkasten 
scheiden. 
2) Er schroot wordt hergebruikt. Via de schrootmarkt komt dit weer terug bij de materiaalproducent die het 
(her)gebruikt voor het maken van staalplaten. 
3) Er relatief gegevens over bekend zijn [4] 

De koelkastketen is een open keten, omdat de fysische hergebruikstromen gedeeld worden met andere product
ketens. 

5.1.2. De gevolgen van ingrepen van de overheid. 
Als het dynamisch keten-model werkt dan is, door het gedrag van de keten te berekenen, de milieuschade ervan 

op langere termijn te voorspellen. 
De overheid heeft een bepaalde norm omtrent de hoeveelheid milieuschade die de keten mag veroorzaken. Als 

de keten die norm overschrijdt grijpt de overheid in. M.b.v. het ketenmodel is te bestuderen wat de gevolgen in de 
keten zijn van een ingreep door de overheid. Door de gevolgen van verschillende overheidsbeslissingen met elkaar 
te vergelijken is het mogelijk de overheid te adviseren welke beslissing de gunstigste is. 

Deze studie beperkt zich vooral tot de eerstgenoemde vraagstelling. 
Studie van de tweede vraagstelling vereist voortgezet onderzoek, waarvoor in dit verslag een eerste aanzet 

wordt gegeven (Hoofdstuk 8) 

5.1.3. Stelling t.a.v. lange levensduur van een koelkast. 
Bij een product dat een korte gebruiksduur heeft (Voorbeeld: een fles wordt ongeveer een week gebruikt) is de 

omgeving constant te veronderstellen gedurende een aantal cycli van die gebruiksduur. 
Een koelkast is een product dat een relatief lange gebruiksduur heeft (gemiddeld 15 jaar). In die tijd ondergaaat 

de omgeving wezenlijke veranderingen. De maatschappij is bijvoorbeeld een onderdeel van die omgeving. Er zijn 
veel zich wijzigende maatschappelijke invloeden op de keten. Deze invloeden kunnen het gedrag van de keten in de 
tijd sterk veranderen. Tijdens de simulaties moet daarom of de omgeving voor langere tijd constant worden 
verondersteld of niet de hele levensduur van 1 koelkast wordt bestudeerd. Bij de laatste keuze blijkt het model het 
best aan te sluiten bij de werkelijkheid. 
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5.2. Gegevens over de koelkast-keten. 

5.2.1. Samenstelling van een koelkast. 
In figuur 5.1. is de doorsnee van een koelkast geschetst. De buitenwand is van staal, de binnenwand van hard 

plastic. Ter isolatie is tussen de twee wanden PUR-schuim aangebracht. [bron 4] 
In de koelkast zijn CFK's verwerkt. Dit zijn voor het milieu zeer schadelijke stoffen. In een koelkast bevinden 

zich in het algemeen twee soorten CFK's te weten: CFK-11 in het PURschuim en CFK-12 in het koelcircuit 
PUR-schuim bestaat uit gasgevulde cellen die ingebed zijn in een matrix van kunststof. Bij het vervaardigen 

ervan wordt CFK-11 als blaasmiddel gebruikt. Dit is a) in de cellen als gas en b) in de matrix opgelost (in vloeibare 
toestand). Tussen deze verdeling bestaat een evenwicht, zie figuur 5.2. In de koelkast bevindt zich verder een 
koelcircuit waarin zich olie en CFK-12 bevinden. 

Figuur 5.1. met van binnen naar buiten: Figuur 5.2. De isolatiecellen van het PUR-schuim. 
Staal PUR-schuim met CFK-11 hard plastic. 113 deel van de CFK-11 bevindt zich in gasvorm in de 

cel-ruimtes. 2/3 deel bevindt zich in vloeistofvorm in 
de cel-wanden. 

I I 

CFK-11 
(gas) 

...---------.:CFK-11 (vloeistof) 

In appendix E.I. is in een tabel de gemiddelde samenstelling van een nieuwe koelkast weergegeven. 
De gegevens van koelkasten zijn ontleend aan [bron 4] waarin niet alleen koelkasten maar ook diepvriezers 

verwerkt. In het onderzoek zijn de gegevens van koelkasten en diepvriezers gemiddeld. De keten van de koelkast en 
de diepvrieskast zijn bijna hetzelfde. In dit verslag wordt de keten van koelkasten en diepvrieskasten samen 
bestudeerd. In dit verslag wordt toch het woord koelkast gebruikt als er eigenlijk over een kast wordt gesproken. 

5.2.2 .. Milieuproblemen veroorzaakt door de koelkast keten. 
De milieuproblemen van de koelkastketen worden o.m. veroorzaakt door: 

1) gebruik van grondstoffen en dus uitputting van de voorraden. 
2) vrijkomende CFK's. Bij koelkasten, die nu in gebruik zijn, is dit de meest relevante milieu-schade post. 
3) Vrijkomende C02 door 3a) t.g.v. electriciteitsgebruik en 3b) verbranding van afgedankte koelkasten. 
4) overige stoffen die in het milieu terecht komen. Voorbeeld: olie die lekt en in het grondwater terecht komt. 

Deze oorzaken zijn te verminderen door respectievelijk: 
1) de koelkast te ontmantelen en waardevolle componenten en materialen opnieuw te gebruiken 
2) CFK's af te tappen en in de nieuw te produceren koelkasten geen CFK's meer gebruiken. 
3) a) koelkasten te produceren die minder electriciteit verbruiken en b) i.p.v. geheel verbranden de koelkasten te 
scheiden en onderdelen te hergebruiken. 
4) o.a. door het zorgvuldiger scheiden van de koelkast 
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CFK's en C02 en hun gevolgen. 
De vrijkomende CFK's dragen bij aan de afbraak van de stratosferische ozonlaag en leveren een belangrijke 

bijdrage aan het broeikaseffect. De vrijkomende C02 heeft alleen invloed op het broeikaseffect. 

CFK. 
De ernstigste schadelijke invloed door de koelkastketen wordt veroorzaakt door de vrijkomende CFK's. [5] en 

[12]. In dit onderzoek werden m.b.v. de eco-indicator vergeleken: de verschillende milieu-effecten van de stoffen 
waar de koelkast uit is opgebouwd. De vergelijking is gebaseerd op weegfactoren. Bij het onderzoek werd gebruik 
gemaakt van het software-pakket SimaPro. In [5] wordt geconcludeerd dat, als er in eco-punten gerekend wordt, per 
koelkast de milieuschade veroorzaakt door CFK's zeer overheersend is. Het is dus belangrijk dat de CFK's uit de 
afgedankte koelkasten worden verwijdert en op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt. Daarom wordt in 
het model in eerste instantie alleen bestudeerd wat er met de CFK's gebeurt. 

Energie/electriciteits verbruik en C02-uitstoot. 
In een later stadium wordt ook het energiegebruik in het model meegenomen. Bij electriciteitsopwekking komt 

ondermeer C02 vrij. Het energieverbruik wordt in het model meegenomen omdat er in het model bij het 
energieverbruik diverse mogelijkheden tot ingrepen van de overheid zijn, ook al is de schadelijke invloed van C02 
relatief klein. 

In appendix E.2. wordt besproken hoeveel nut het heeft om CFK's uit koelkasten te halen. Verder wordt mijn 
standpunt t.a.v. koelkastverwerking gegeven. 

5.2.3. Fysische hoofdstromen van de koelkastketen 
Er is geconcludeerd dat het zinvol is om koelkasten te scheiden, CFK's af te tappen en metalen te hergebruiken. 

[ 5] 
In hoofdstuk 3 en 4 is het algemene keten-model besproken. Nu wordt de koelkast-keten en zijn eigenschappen 

besproken. Uit de verkregen informatie zijn de volgende fysische hoofd-stromen van de koelkast-keten 
geconstrueerd: 

0-ec 
sys teem 

techno-
systeem 

Alle 
\ materiaal-
I en product-

producenten 

systeemgrens 

/ 
(gemiddelde) export 

Alle Alle verbrandings-
consumenten bedrijven 

Alle recyclings-
~ 

bedrijf 

Figuur 5.3. De fysische hoofdstromen van de koelkast-keten. Er komen grondstoffen bij de de producenten binnen 
en er komen koelkasten uit. De consument dankt de koelkast af. De afgedankte kast kan terecht komen bij: een 
exportbedrijf , een verbrandingsbedrijf of een recyclingsbedrijf. De stoffen die dan vrijkomen komen in het eco
systeem terecht. 

Omdat er geen informatie over de koelkast-producent en de materiaalproducent apart beschikbaar is zijn deze 
twee samen genomen 

Uit onderzoek [ 4 en 6] blijkt dat de afgedankte koelkasten drie fysische stromen terecht kan: 
1) export, 2) verbrandings 3) recycling. 
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5.2.4. CFK-uitstoot van de koelkastketen-deelnemers. 
In het begin van dit hoofdstuk is al venneld dat van de koelkast de CFK's de ernstigste milieuschade 

veroorzaken. Daarom wordt in eerste instantie alleen gekeken naar de vrijkomende CFK's.T.a.v. de CFK's wordt 
van de volgende gegevens uitgegaan: [ 4]. 

De gemiddelde producent en gemiddelde materiaalproducent samen 
Er is aangenomen dat tijdens de koelkast-productie 5% van de CFK's in de atmosfeer terecht komen. Per 

koelkast die geproduceerd wordt komt er aan CFK's vrij: 
26 gram CFK-11 en 9 gram CFK-12 

Een koelkast die de consument koopt bevat dan aan CFK's: 
520 gram CFK-11 en 165 gram CFK-12 

De gemiddelde consument. 
Er is aangenomen dat tijdens de levensduur van de koelkast aan CFK's vrij komt: 

105 gram CFK-11 en 50 gram CFK-12 
Een afgedankte koelkast bevat dus aan CFK's: 

415gramCFK-11 en 115gramCFK-12 

Een deel van de afgedankte koelkasten wordt geexporteerd. 

Export. 
Bij de koelkasten die geexporteerd worden is er van uit gegaan dat alle materialen, dus ook alle CFK's, 

uiteindelijk in het milieu terecht komen. Aan CFK's komt dus per koelkast vrij: 
415 gramCFK-11 en 115 gramCFK-12 

De overige koelkasten worden verwerkt. We gaan er vanuit dat er 2 soorten verwerkingsbedrijven zijn: 
het verbrandingsbedrijf(A VR) en het recyclingbedrijf. 

Een gemiddeld verbrandings-bedrijf (de A VR). 
Er is van uit egaan dat in het verbrandingsbedrijf de koelkast tav de CFK's op de volgende manier wordt 

verwerkt: 
- uit de compressorpot wordt CFK-12 en olie afgetapt, en 
- de kast wordt in panelen geknipt die samen met het huisvuil worden verbrand. Door de hoge temperaturen 
verbrandt de CFK-11 volledig. 
Bij het verwerken komt per koelkast aan CFK vrij: 

45 gram CFK-12. (t.g.v. aftappen) en 0 gram CFK-11 

Het gemiddelde recycle-bedrijf. 
75% van de koelkasten die bij een gemiddeld koelkast-recyclings-bedrijf binnen komen worden ontmanteld. 

25% wordt in een shredder verwerkt. 

Ontmantelen, 
Er is aangenomen dat als de koelkast ontmanteld wordt hij t.a.v. de CFK's op de volgende manier wordt 

verwerkt: 
- uit de compressorpot wordt CFK-12 en olie afgetapt 
- de kast wordt in kleine brokstukken "geknipt" en bij het verwerken van die kleine brokstukken wordt CFK-11 
afgezogen. 
Bij het verwerken komt per koelkast aan CFK's vrij: 
285 gram CFK-11 en 65 gram CFK-12 

Schredder 
Er is aangenomen dat als de koelkast niet ontmanteld wordt zij t.a.v. de CFK's op de volgende manier wordt 

verwerkt: 
-uit de compressorpot wordt CFK-12 en olie afgetapt 
- de koelkast gaat de shredder in en de uit het PUR-schuim vrijkomende CFK's worden niet opgevangen. 
Bij het verwerken komt per koelkast aan CFK's vrij: 
415 gram CFK-11 (Er wordt namelijk geen CFK-11 opgevangen) en 65 gram CFK-12 
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5.2.5 .. De belangrijkste gegevens van de koelkastketen. 
De belangrijkste gegevens van de koelkastketen, die in het model zijn ingevuld, zijn hieronder samengevat. Ze 

geven de gemiddelde waarden voor Nederland weer. In appendix E.3. is uitgewerkt hoe ze bepaald zijn. 

• De gemiddelde kast is berekend m.b.v. de verhouding koelkasten:vriezers = 2:I 
• aanname: deze verhouding maakt niet uit voor verwerken van de gegevens van [4]. 
• kast wordt na I5 jaar afgedankt (als hij kapot gaat of vervangen wordt) 

• kans op kapot gaan of vervangen per week is: 11(15.52) ~ O.OOI3 koelkasten per week= kapot 

• een consument wil I ,6 kasten per huishouden 
• het aantal consumenten=aantal huishoudens= 4.6 . 10

6 
en is constant 

• het gemiddeld aantal afgedankte kasten per jaar is ongeveer 5. I05 koelkasten/jaar 
• de streefwaarde van aantal afgedankte kasten wordt gesteld op 9568 koelkasten /week 
• De streefwaarde van de vraag van alle consumenten samen is hieraan gelijk gesteld en dus gelijk aan: 

V cnref(P=800) = 9568 koelkasten/week 
• stel aantal recylebedrijven is I7 
• stel aantal verbrandingsbedrijven is I 
• het aantal export-kanalen wordt niet gedefinieerd, er wordt dus over de export gesproken. Er is dus I fysische 

export stroom 
• vk = 2 gulden per week vk = variabele kosten 
• P = 800 gulden P = prijs van het product 
• Gref = 1000 gulden (gesteld) G = de referentiewaarde van Geld 
• Budget= 4,864 gulden per week (uitkomst van rekensom met de streefwaarden) 
• Winst van de producent per koelkast = I60 gulden/koelkast/week 
• KI = 640 gulden want KI = Pm +cO KI =totale kosten per koelkast, opgebouwd uit: Pm en cO ofwel: 
• Pm = 100 gulden prijs van een eenheid materiaal nodig voor de productie van I koelkast. 
• cO = 540 gulden productiekosten van 1 koelkast 
• cl= 1 . 10-5 product/gulden productieverhoging door het investeren van 1 gulden/week. 
• stel VHref = 15000 koelkasten. VHref is de referentiewaarde van de Voorraadhoogte. 
• stel VHm = 400 eenheden materiaal, VHm is de voorraadhoogte van de materiaalproducent 
• er sinds 1995 een productieverbod op CFK's 

De CFK-uitstoot is in paragraaf 5.2.5. al behandeld. 

• energiegebruik: 
• consument 25 MJ/koelkast/week 
• producent 2000 MJ/koelkast 
• export 200 MJ/koelkast 
• recycling -600 MJ/koelkast 
• verbranding -500 MJ/koelkast 
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5.3. Het model van de koelkast-keten. 

5.3.1. De signalen van het (CFK)-koelkastketen model. 
In figuur 5.4. zijn de signalen weergegeven die horen bij de fysische hoofdstromen van de keten. 

eco
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systeem 

Alle 
materiaal-

en product-
producenten 

systeemgrens 

CFK-uitstoot 

J .. eco-systeem 

NEe 

p ... ... 
Alle h NVv .... 

~ consumenten ... 
.... 
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m NRr 

Figuur 5.4. De signalen die horen bij de fysische hoofdstromen van de keten. 

(gemiddelde) 
export 

Alle verbrandings-
bedrij \!en 

Alle recyclings-
bedrijf 

CFK-uitstoot 
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I-

De afgedankte koelkasten zijn in het proces van de consument al opgesplitst in 3 verschillende signalen. Die 
geven weer hoeveel koelkasten worden 1) geexporteerd 2) verbrand en 3) gerecycled. 

AFGcn is de totale hoeveelheid afgedankte koelkasten. In het model van de consument is dus een soort 
"opsplitspunt" die het signaal AFGcn in drie signalen splitst. In onderstaand figuur is de structuur van dat 
opsplitspunt weergegeven. M.b.v. coefficienten wordt weergegeven hoeveel procent van de afgedankte koelkasten 
waar naartoe gaat. 
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totaal aantal afgedankte koelkasten: AFGcn 

De koelkast wordt 
verwerkt, hoe? 

b11=7 ~80% 
AVR-

Recyclings-
bedrijf 

verbrandi ngs
bedrijf 

W0=77 ~=25% 
Wel ontmanteld Niet ontmanteld 

dus naar de 
schredder 

Figuur 5.5. In dit figuur wordt weergegeven hoe groot de kans is dat een afgedankt koelkast op een bepaalde manier 
wordt verwerkt. 

De coefficienten geven weer hoeveel procent van de afgedankte koelkasten waar naartoe gaat. b1, b2, bll en 
b12 geven de verdeling in% weer. Voor de coefficienten geldt: 
b1 + b2 = 100% b11 + b12= 100% WO +NO= 100% 
Verder zijn WO en NO afkortingen voor de kans dat een koelkast wel of niet ontmanteld wordt: 
WO= Wel Ontmanteld, NO= Niet Ontmanteld (dus naar de schredder) 

De signalen geven weer hoeveel koelkasten 
1) geexporteerd worden = b2. AFGcn(k) 
2) naar de verbrandingsbedrijven gaan = b 1 . b 11 . AFGcn(k) 
3) naar de recyclingsbedrijven gaan. = b1 . b12. AFGcn(k) 

Stel er is 1 export-kanaal, er zijn h verbrandingsbedrijven en er zijn m recyclingbedrij ven. 
NEe(k), NVv(k) en NRr(k) geven weer hoeveel afgedankte koelkasten er naar 1 gemiddeld bedrijf gaan. 

NEe(k) =Naar Export = ( b2 . AFGcn(k) ) I 1 
NVv(k) =Naar Verbranding = ( b1 . b11 . AFGcn(k)) I h 
NRr(k) =Naar Recycling = ( b1. b12. AFGcn(k)) I m 

( 5.1) 
( 5.2.) 
( 5.3.) 

Als de overheid in de koelkastketen in zou willen grijpen zou hij dat kunnen doen door te bepalen hoeveel % 
van de koelkasten er maximaal mogen worden geexporteerd. Deze ingreep komt dan tot uitdrukking in de 
coefficient b2 en de gevolgen voor de rest van de stromen is dan m.b.v. figuur 5.5. te bepalen. 
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5.3.2 .. Model van de processen van de koelkastketen. 
Om het algemene model van de producent en de consument op de koelkastketen te kunnen toepassen zijn deze 

enigzins aangepast. 
Verder is er een model ontworpen van: de export, het gemiddelde verbrandingsbedrijf en het gemiddelde 

recyclingsbedrijf. Elk model is gebaseerd op een toestands- en een uitgangsvergelijking. 
De hoeveelheid CFK's die er bij het verwerken of exporteren van koelkasten vrijkomt zou eenvoudig met een 

functie weergeven kunnen worden. Een argument waarom hier toch gebruik gemaakt wordt van de 
toestandsvergelijking (met k+l) is o.a. dat er dan de mogelijkheid is om de tijdsduur van het proces aan te kunnen 
passen._( zie paragraaf A.7 van appendix A ) 

Hieronder wordt per proces de toestandsvergelijking en de uitgangsvergelijking besproken. Voor de 
duidelijkheid zijn de algemene termen Q, X en Y gebruikt. ill = input, X = toestand, Y = uitgang) 
Verder worden de volgende afkortingen gebruikt: 
e =proces v/d export 
v =proces van het verbrandings-bedrijf 
r = proces van het recyclings-bedrijf 

De export. 

NEe(k) is het aantal koelkasten dat op tijdstip k geexporteerd wordt. Het is het ingangssignaal van het proces 
behorend bij de export, ofwel: 
Ue(k) = NEe(k) 

Xe(k+ 1) is de toestand van het proces van de export. Hij geeft de hoeveelheid CFK's weer die al de koelkasten, 
binnengekomen op het tijdstip k, bevatten. Ook geeft hij het energieverbruik van het exporteren van de kasten weer. 

[ 

CFK11e (k + 1)] [ 415 gr] 
Xe(k+1)= CFK12e(k+l) = 115gr ·Ue(k) 

Energiee (k + 1) 200 MJ 

( 5.4) 

Ye(k) Xe(k) ( 5.5.) 

Het gemiddelde verbrandingsbedrijf 

NVv(k) is het aantal koelkasten dat naar 1 gemiddeld verbrandingsbedrijf gaat. Het is het ingangssignaal. 
Uv(k) = NVv(k) 

Xv(k + 1) 
[ 

CFK11v (k + 1)] [ 0 gr ] 
= CFK12v (k+ 1) = 45 gr · 

Energiev (k + 1) -500 MJ 

Uv(k) ( 5.6.) 

Yv(k) = Xv(k) ( 5.7.) 
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Het gemiddelde recyclings-bedrijf. 

In de toestands- en uitgangsvergelijking worden de volgende coefficienten gebruikt: 
Wel ontmanteld = WO(j) = 0.75 
Niet ontmanteld = NO(j) = 0.25 
Recycle percentage CFK-11 = R1(j) = 0.50 
Recycle percentage CFK-12 = R2(j) = 0.50 

WO= percentage koelkasten dat Wel Ontmanteld (WO) wordt 
NO= " Niet Ontmanteld (NO) 

Het Recycle percentage geeft aan hoeveel procent van de afgetapte/opgevangen CFK's weer worden hergebruikt en 
zeer waarschijnlijk uiteindelijk in het milieu terecht komen. 

Er is aangenomen dat de coefficienten 1 keer per jaar veranderd kunnen worden enj geeft aan welkjaar het is. 
NRr(k) is het aantal afgedankte koelkasten dat naar I gemiddeld recyclingsbedrijf gaat. Het is het 

ingangssignaal, ofwel: Ur(k) = NRr(k) 

De toestand beschrijft in grammen de hoeveelheid vrijgekomen of afgevangen CFK's afgekort met: vrij. en afge. 
Verder staat het energieverbruik erin met de eenheid MJ. 

vrijkCFK11, (k + 1) 415 gr 285 gr 

vrijkCFK12, (k + 1) 65 gr 65 gr 

Xr(k + 1) afgedCFK11, (k + 1) 0 gr 
NO(j) + 

130 gr 
WO(j) 

· Ur(k) 

afgedCFK12, (k + 1) 50 gr 50 gr 

Energie, (k + 1) -600 MI 

( 5.8.) 

Als de afgevangen CFK's worden gerecycled is aangenomen dat ze gebruikt worden om bv lekkende kasten bij 
te vullen en ze dus in het milieu terecht komen. Hoewel dat veel later gebeurt is de milieubelasting toch aan het 
tijdstip k+ 1 toegewezen. Er is gesteld dat de afgevangen CFK's volledig worden verbrand. In de uitgangssignaal Y 
staan dus vermeld de uiteindelijk vrijkomende CFK's, de uiteindelijk verbrande CFK's en de verbruikte hoeveelheid 
energie. 

[

1 0 R1(j) 

Yr(k) = ~ ~ ~ 

0 

R2(j) 

0 

Aanpassen van het algemene model van de producent en de consument. 

( 5.9.) 

Er wordt voorlopig vanuit gegaan dat er alleen kasten met CFK's zijn. Omdat het algemene keten-model op de 
koelkast keten wordt toegepast moeten het model van de producent en de consument iets worden aangepast. De 
CFK's worden in de milieuvervuiling MV verwerkt. Hiervoor moet de enkelvoudige/eendimensionale MV 
vervangen worden door een MV die bestaat uit zowel CFK11 als CFK12. De uitgangsvergelijking wordt dus 
uitgebreid. De essentie van de structuur van de producent en de consument blijft hetzelfde. 
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5.3.3 .. Hoe de vraag, die de producent van de consument verwacht, bepaald wordt. 
In paragraaf 4.2.4. is besproken dat de producent aanneemt dat er het volgende lineaire verband is tussen de prijs 

en de vraag van alle consumenten samen: Vcnp(P) = c2- c3. P. (formule 4.5.) (Vcnp is een afkorting van Vraag 
Consument; van n consumenten, geschat door de Producent). In deze paragraaf wordt besproken hoe de waarden c2 
en c3 uit de gegevens over de keten worden bepaald. 

In de vorige paragraaf zijn de belangrijkste ketengegevens gegeven. Er is gesteld dat deze waarden de 
streefwaarden en dus de uiteindelijke referentie-waarden zijn. Als P=800 zijn alle referentie-waarden gelijk aan de 
bijbehorende streefwaarden. Als Pref= 800 gulden dan is Vcnref(P=800) gelijk aan 9568 koelkasten/week. Verder 
geldt er dat voor de producent de totale kosten van I koelkast gelijk is aan: KI = 640 gulden. 

vergelijking I 
In paragraaf 4.2.4. is in vergelijking 4.6. gesteld: Vcnpref(P=800) = Vcnp(P=800) = Vcnref(P=800). 
Omdat Vcnp = c2- c3.P geldt dus: c2 -c3.800 = Vcnref(P=800) 
c2 en c3 moeten dus voldoen aan: c2 - c3.800 = 9568 
eis I: c2 = 9568 + c3.800 ( 5.IO) 

vergelijking 2 
In paragraaf 4.2.4. is afgeleid is formule 4.8. afgeleid: Pref= (c2 + Kl.c3)/(2c3) 
Uit Pref= 800 volgt: Pref= 800 = (c2 + K1.c3)/(2.c3) ofwel: 
eis 2: c2 = (2*800- KI)c3 ( 5.Il.) 

eis I en eis 2 aan elkaar gelijk stellen en KI invullen geeft: 
c3 = 59.8 (koelkasten!week)/gulden en 
c2 = 57408 koelkasten/week 

Deelconclusie: Deze parameters zijn in dit model niet vrij te kiezen. Ze volgen uit K1 en de streefwaarden van P en 
Ven. 

5.4 .. De eerste computer-simulaties. 

5.4.1 . Hoe het computer-model werkt. 
In deze paragraaf wordt de algemene opzet besproken waarmee het model in een computerprograrnrna is 

verwerkt. 

Algemene inleiding in MatLab. 
Bij het prograrnrneren is gebruik gemaakt van het softwarepakket MatLab. Matlab kan een reeks MatLab

opdrachten uitvoeren die opgeslagen zijn in bestanden. Deze bestanden worden M-files genoemd. Een M-file bevat 
een serie van normale MatLab-opdrachten (of mededelingen) met mogelijk referenties naar andere M-files. Een M
file kan namelijk in andere M-files worden aangeroepen. 
MatLab toegepast op het keten-model. 

In paragraaf 2.3.6. is de hierarchie-volgorde al gegeven: 
1) overheid, 2) l.b.e. en 3) proces. 
Deze volgorde bepaalt, samen met de volgorde hoe de signalen door de keten lopen, de hierarchie in de M-files. 
1) overheid = "hoofd"-M-file 
2) keten = "sub"-M-file 
3) proces en l.b.e. = "subsub"-M-file 

Elk proces en elke l.b.e. is in een aparte "subsub"-M-file verwerkt. Omdat de keten bestaat uit processen en 
lokale beslissings-eenheden is de keten in een "sub"-m-file verwerkt waarin de "subsub"-m-files van de processen 
en lokale beslissingseenheden om de beurt worden aangeroepen. De volgorde van aanroepen wordt bepaald door de 
keuze hoe en in welke volgorde de signalen door de keten lopen. Deze volgorde is in paragraaf 3.8.2. van hoofdstuk 
3 behandeld. 
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In hoofdstuk 8 wordt de overheid geïntroduceerd die als taak heeft om de milieuschade van de keten te regelen. 
Omdat de overheid hierarchisch boven de keten staat is zij gemodelleerd in een "hoofd"-prograrnma wat op zijn 
beurt het "sub"-programma keten aanroept. 

De gebruikte MatLab-prograrnmas zijn te vinden in de MatLab-appendix. 

5.4.2. Het 1 e resultaat: het keten-model is instabiel. 
Om te kijken of het model werkte is er een simulatie gedraaid waarbij de beginwaarden van VH, PR, G en KK 

kleiner waren gekozen dan de bijbehorende streef-waarden. Het gedrag van de keten bleek instabiel te zijn. 
Hieronder is van enkele waarden het verloop in de tijd te zien: 
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Figuur 5.6 a,b,c en d. Grafieken van repetievelijk: de voorraadhoogte VH (tijd = 520 weken), VH (tijd is 1500 
weken), prijsPen totale vraag Ven. (kk is een afkorting voor koelkasten) 

Wat kon de oorzaak van de instabiliteit zijn? Er was het vermoeden dat in het model het gedrag van de l.b.e van 
de producent en het gedrag van de l.b.e van de consument onvoldoende op elkaar waren afgestemd. Hiermee wordt 
bedoeld dat als het gedrag van de ene ketendeelnemer anders was dan verwacht de l.b.e. van de andere zijn 
handelen daar onvoldoende aan aanpaste. 

De fysische stroom tussen de producent en de consument is het aantal verkochte producten per tijdseenheid. Het 
signaal wat daarbij hoort is de vraag van alle consumenten samen: Ven. Als het gedrag van de producent en de 
consument onvoldoende op elkaar is afgestemd komt dat in ieder geval in het verloop van Ven in de tijd 
tevoorschijn. 

In de appendix B wordt daarom bestudeerd hoe de volgende delen samen functioneren: 
de lokale beslissingseenheid van de producent, 
de lokale beslissingseenheid van de consument, 
het proces van de producent en 
het proces van de consument. 
In appendix B wordt de instabiliteit geanalyseerd. Het algemene keten-model wordt herzien, zodanig dat de oorzaak 
van de instabiliteit wordt opgeheven. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de simulaties besproken. 
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Hoofdstuk 6. De resultaten van de ketensimulaties 

6. 1. Inleiding. 

6.1.1 . Uitgangspunten 
In het appendix B is de instabiliteit van het oorsprokelijke keten-model besproken. Uit dit onderzoek is afgeleid 

dat de constante in de koelkast-referentiewaarde KKref ongeveer de waarde 0,3. 1 o·6 koelkasten/gulden heeft. 
KKref is dan: KKref = 1,6 + 0,3 . 10·6 

. ( P-800) ( 6.1. ) 
Met deze KKref zijn opnieuw simulaties gedraaid. De beginvoorwaarden zijn hetzelfde. Het keten-model blijkt dan 
wel stabiel te zijn. 

Voor de begin-situatie zijn de volgende variabelen lager dan hun streefwaarden gekozen: 1) de voorraadhoogte 
VH, 2) de productie PR, 3) de hoeveelheid geld G van de consument en 4) de hoeveelheid koelkasten KK van de 
consument. Deze variabelen zijn allemaallager dan hun bijbehorende streefwaarden gekozen omdat in deze situatie 
het voor de producent en de consument samen dan het moeilijkst is om ze te bereiken. Ze zijn wel zo gekozen dat ze 
bijna met elkaar in evenwicht zijn. 

6.1.2. De voorraadhoogte geeft informatie over de stabiliteit. 
Het eerste resultaat dat van een simulatie bekeken had betrekking op de voorraadhoogte. Dit omdat in de 

voorraadhoogte direct zichtbaar is of de producent zijn streefwaarden bereikt en indirect zichtbaar is hoe de vraag 
van de consumenten varieert. Omdat de productie veel langzamer verandert dan die vraag worden de variaties in 
voorraadhoogte voornamelijk veroorzaakt door de vraag. Omdat de voorraadhoogte na de inschakelverschijnselen 
een vloeiende lijn is die naar zijn streefwaarde vertoond in dit geval (het model van ) de keten stabiel gedrag (zie 
figuur 6.1.b. waarin kk de afkorting van koelkasten is.) . 
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Figuren 6.l.a en 6.l.b. De grafieken van de voorraadhoogte VH. Figuur 6.l.b geeft meer dan 3500 weken weer 
om te laten zien dat de VH uiteindelijk echt zijn streefwaarde (1.5 . 104 koelkasten) bereikt. 

6.1.3. De inhoud van dit hoofdstuk 
Voor de duidelijkheid wordt hier vermeld wat voor een soort simulaties er uitgevoerd zijn en in welke paragraaf 

die behandeld worden. 
Paragraaf 6.2. theorie over het verband tussen vraag en prijs 

De resultaten van simulatie 1 geven de informatie waaruit geconcludeerd kan worden dat Vc en KK niet hun 
referentiewaarden volgen als ze daar teveel vanaf wijken. Er wordt besproken hoe in de consument de prijs de 
vraag beïnvloedt. Aan het eind van de paragraaf worden de logische verbanden tussen de grafieken die uit de 
vergelijkingen volgen besproken. 

Paragraaf 6.3. Simulatie 1) Resultaten als er nog geen onderscheid wordt gemaakt. 
Bij de 1e simulaties wordt er vanuit gegaan dat er alleen koelkasten zijn die wel CFK's bevatten. Behandeld worden 
vooral die resultaten die aangeven hoe de producent en de consument functioneren. 
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Paragraaf 6.4. Theorie van opsplitsen. 
De belangrijkste ingreep van de overheid is de beslissing dat er geen CFK's meer mogen worden geproduceerd. Het 
keten-model wordt uitgebreid door de koelkasten op te splitsen in koelkasten met CFK's en koelkasten zonder 
CFK's. De consument heeft dus KKm en KKz. Verder zijn er nog andere aannames gedaan. 

Paragraaf 6.5. Simulatie 2) Resultaten als er wel onderscheid wordt gemaakt .. 
In deze paragraafworden voornamelijk de resultaten behandeld van de factoren die t.o.v. simulatie 1 veranderd zijn. 
Nu het CFK-gebruik realistischer is heeft het zin om de door de keten uitgestoten hoeveelheid CFK's te bestuderen. 

Hoofdstuk 7. Simulatie 3) Resultaten van de modellen keten overheid samen. 
(voor het overzicht van de gedane simulaties wordt dit nu al geïntroduceerd) In hoofdstuk 7 wordt de overheid 
geïntroduceerd. Pas als zijn model geheel besproken is worden de resultaten besproken van wat er in de keten 
gebeurt als de overheid ingrijpt. 

6.2. Het verband tussen vraag en prijs. 

6.2.1 . Hoe de prijs de referentiewaarden van de consument bepaalt. 
In deze sub-paragraaf wordt gegeven hoe de prijs de referentiewaarden KKref en Vcref bepaald. In appendix 

B is V cref (zie formule 6.1) afgeleid. In paragraaf 4.2.3. is (formule 4.1) afgeleid: V cref =kapot . KKref. Hieruit 
volgt: V cref = kapot . { 1,6 + const . (P-800) } ( 6.2. ) 

De prijsPis maximaal bij k ~ 35 weken. (zie figuur 6.2.a.). Omdat P direct de waarde van KKref en Vcnref 
bepaalt liggen de dalen van KKref en Vcref ook bij k ~ 35 weken. Na k = 35 weken daaltPen stijgen KKref en 
Vcref. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de hoeveelheid koelkasten van de consument KK en de vraag Vc? 
Hiervoor moet eerst worden bestudeerd of KK en V c hun referentiewaarden KKref en V cref volgen. 

6.2.2. KK volgt zijn referentiewaarde KKref niet 
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Figuren 6.2. a,b en c. De grafieken als functie van de tijd van: de prijs P, de hoeveelheid koelkasten van de 
consument KK en zijn referentie-waarde KKref. (kk is de afkorting van koelkasten) 

Als de grafieken van KK en KKref vergeleken worden blijkt dat KK niet KKref volgt. De vorm van beide 
grafieken lijkt veel te weinig op elkaar. Dit is ook wel logisch. De waarde van KK wijkt veel te sterk van KKref af 
om haar te volgen. De afwijking van KK t.o.v. de streefwaarde is 3 orden groter dan de afwijking van KKref t.o.v. 
de streefwaarde. 

Het doel van de consument is KK in de richting van de streefwaarde 1,6 te regelen en tevens KK in evenwicht 
houden met de hoeveelheid geld G. Het volgen van KKref is (nog) niet het doel omdat 1) KK veel te ver van KKref 
af is en 2) KKref te weinig varieert t.o.v. de veranderingen die KK ondergaat tijdens het naar 1,6 toe gaan. Echter 
een veel grotere waarde van const in KKref zou ervoor zorgen dat KKref door P zo sterk varieert dat KK KKref 
deels volgt en het ketenmodel instabiel wordt. (Dit is al in appendix B besproken). 
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6.2.3. Vc volgt zijn referentiewaarde Vcref niet. 
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Figuren 6.3 a en b. De grafieken van de vraag van de consument Vc en zijn referentiewaarde Vcref. 

Als de grafieken van de vraag V c en zijn referentiewaarde V cref vergeleken worden is te zien dat ze qua vorm op 
elkaar lijken. Qua schaal-grootte is dat niet het geval. De afwijking van Vc to.v. de streefwaarde is 3 orden van 
grootte groter dan de afwijking van Vcref t.o.v de streefwaarde. Het is dus niet zo dat Vc Vcref volgt. Omdat de 
vorm van beide figuren op elkaar lijkt hebben beide functies vermoedelijk iets gemeenschappelijk. Ze hebben een 
gemeenschappelijke oorzaak i.p.v. een (sterk) onderling verband. 

6.2.4. De invloed van de prijs op de vraag. 
Als bij de consument KK en V c niet hun referentiewaarden volgen, waarom reageert de vraag V c dan zo sterk 

op de prijs P? Als de prijs omhoog gaat, gaat de vraag omlaag en omgekeerd. 
Wat is de gemeenschappelijke oorzaak van de vraag Vc en zijn referentiewaarde Vcref die ervoor zorgt dat 

beide qua vorm vergelijkbaar gedrag vertonen? Die oorzaak is de prijs P. 
In (6.2) is gegeven hoe Vcref van P afhankelijk is. 
Als Vc niet zijn referentiewaarde Vcref volgt, hoe wordt Vc dan bepaald en waar zit in het model de P 

afhankelijkheid die de V c bepaalt? 
Vc is sterk van P afhankelijk omdat de uitgave P.Vc zwaar in het budget weegt. 

Voorbeeld (zie appendix F.l) : Als in de geldvergelijking (3.5) wordt gesteld: G is constant en KK = 1.6 
koelkasten dan is het geen wat van het budget nog overblijft en dus aan het kopen van koelkasten worden besteed: 
1.60 gulden/week. Er geldt dan P. Vc = 1.60 gulden.koelkast/week, dus bij een stijgendeP daalt Vc en omgekeerd. 
Conclusie: Bij grote afwijking van de referentie-waarden wordt Vc niet door Vcref bepaald maar door P via de 
geld-vergelijking. Op deze manier wordt via Vc indirect ook KK bepaald. 

Bij kleine afwijkingen zal Vc vermoedelijk voornamelijk bepaald worden door dezelfde P afhankelijkheid in de 
geld-vergelijking. 

6.2.5. Logische verbanden 
Voordat de interactie die de variabelen hebben wordt besproken, worden eerst de logische verbanden gegeven 

die direct uit de toestandsvergelijkingen van de producent en de consument volgen. 

Producent, de toestandvergelijkingen zijn formules (3.2) en (3.3) 
VH(k+l) = VH(k) + PR(k)- Vcn(k) met Ven= n .Vc 
PR(k+l) = PR(k) +cl. I(k) 
VH=Voorraadhoogte, PR=Productie, Vc= vraag van 1 consument, n =aantal consumenten, en I= Investeringen, 

Uit deze vergelijkingen zijn eenvoudig de volgende verbanden af te leiden: 
Als V en > PR dan zal VH dalen (als de totale vraag groter is dan de productie zal de voorraadhoogte dalen ) 
Als I> 0 dan zal PR stijgen (als er geïnvesteerd wordt neemt de productie toe) 
In de uitgangsvergelijking (3.10) staat: Vp = CpJ .PR, De vraag van de producent naar materialen is evenredig met 
de productie. Hieruit volgt dat de vorm van Vp is gelijk aan de vorm van PR. 
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De consument, de toestandsvergelijkingen zijn de formule 3.4 en 3.5. 
KK(k+l) = KK(k)- kapot.KK(k) + Vc(k) 
G(k+l) = G(k)- vk.KK(k)- P(k).Vc(k) +Budget 
KK en G zijn de hoeveelheid koelkasten en geld in bezit van de consument. 

Uit de vergelijking (3.4.) volgt: 
Als Vc > kapot.KK(k) dan zal KK stijgen (Als er meer koelkasten gekocht worden dan er afgedankt worden neemt 
het aantal koelkasten toe ) 
Uit de geldvergelijking zijn geen gemakkelijk zichtbare verbanden te geven. 

In de uitgangsvergeling 3.11. staat AFGc = kapot .KK. Het aantal afgedankte koelkasten AFGc is evenredig 
met het aantal koelkasten KK en heeft daarom dezelfde vorm als KK 

6.3. Resultaten als nog geen onderscheid wordt gemaakt. 

In deze paragraaf wordt de situatie behandelt dat er nog geen onderscheid wordt gemaakt tussen koelkasten met 
en zonder CFK's. KK is dus nog niet opgesplitst is in KKm en KKz. 

In dit verslag worden de simulaties van een periode van 10 jaar bestudeerd. 

6.3.1. Inschakelverschijnselen gedurende de tijd k=2 t/m k=4 weken. 
De beginwaarden zijn zo gekozen dat de waarden onderling redelijk met elkaar in evenwicht zijn. 

De consument. 
Bij de beginwaarden is KK (echter) iets te hoog t.o.v G. (zie figuren 6.4 a & b) De consument corrigeert 

hiervoor door op k = 2 weken tijdelijk veel minder koelkasten te kopen. Omdat de consument op k = 2 weken 
weinig koelkasten koopt, daalt KK met een sprong en G stijgt met een sprong. Op k = 3 weken zijn de waarden van 
de consument al met elkaar in evenwicht. 
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Figuren 6.4 a en 6.4.b. De grafieken van de hoeveelheid koelkasten KK en geld G als functie van de tijd k in weken. 

De producent 
De totale vraag Ven heeft bij k = 2 weken een dip. (zie figuur 6.5.a.) Omdat de productie PR nauwelijks op de 

totale vraag Ven reageert veroorzaakt Ven op dat tijdstip bij de voorraadhoogte VH dus een piek. PR(2) is groter 
dan Vcn(2) dus een piek bij VH(2). (zie figuur 6.5.b.) 
Door de snel varierende VH gaat de P rond die tijd ook even slingeren (zie figuur 6.5.c. ) 

De winst heeft op k = 1 t/m 3 weken eerst dip (verlies) doordat Ven een dip heeft op k=2 weken. Dit komt 
doordat er weinig koelkasten worden verkocht terwijl de productie door blijft lopen en er zelfs geïnvesteerd wordt. 
(zie figuur 6.5.d.) 
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Figuren 6.5. a,b,c end. De grafieken van de totale vraag Ven, de voorraadhoogte VH, prijs Pen winst W. Voor de 
tijd is 30 weken gekozen. 

Op k- 4 weken zijn ook de waarden van de producent met elkaar in evenwicht (het inschakel verschijnsel). 
Vanaf k = 4 weken zijn de grafieken van de consument en de producent vloeiende lijnen en kan het gedrag van 

de ketendeelnemers verder worden bestudeerd. 

Vanaf hier wordt de tijd na k=4 weken besproken. 

6.3.2. De producent: investering, productie, voorraadhoogte en prijs. 

Investeringen I en productie PR (figuren 6.6a en 6.6.b) 
In het begin is de productie PR kleiner dan zijn referentiewaarde. Door te investeren voert de producent zijn 

productie op (piek op k ~ 5 weken ). I is in het begin groot en wordt daarna kleiner. Logisch, want investeren heeft 
de meeste zin als het zo vroeg mogelijk wordt gedaan. Dit is een gevolg van de modelaaname dat 
productiemiddelen niet verslijten. De producent kan dan namelijk zo vroeg mogelijk van de verhoogde productie 
profiteren. I daalt snel en de toename in PR dus ook. Omdat I ~ 0 gulden/week vanaf k ~ 200 weken blijft de 
productie PR vanaf k ~ 200 weken constant. 
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Figuren 6.6.a en b. De grafieken van invertering I en productie PR als functie van de tijd. 

Voorraadhoogte VH en prijs P (zie figuren 6.7a en b.) 
Voor k = 5 tlm 40 weken is de totale vraag Ven groter dan de productie PR. Hieruit volgt dat de 

voorraadhoogte VH blijft dalen. Omdat de VH blijft dalen blijft de producent naast de productie ook zijn prijs P 
verhogen. P blijft stijgen tot k ongeveer 36 weken is (piek op ~36 weken). De prijs P en de productie PR zijn dan 
hoog genoeg om ervoor te zorgen dat vanaf k = 40 weken de productie groter is dan de totale vraag. Dit heeft tot 
gevolg dat de voorraadhoogte stijgt. Omdat de voorraadhoogte stijgt en de productie nog steeds toeneemt' kan de 
producent aan een grotere vraag voldoen en Iaat hij dus zijn prijs dalen. 
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Figuren 6.7.a en b. De grafieken van de voorraadhoogte VH en de prijs P. 

6.3.3. De consument: vraag, hoeveelheid koelkasten, geld en afgedankte koelkasten 
Omdat de prijs P een ingangssignaal voor de consument is en de prijs het beslissingsgedrag sterk heinvloed is 

deze subparagraaf op gedeeld in : de tijd k = 5 t/m 36 weken en k is groter dan 36 weken. 
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Figuren 6.8. a,b,c end. De grafieken van prijs P, vraag van de consument Vc, hoeveelheid geld in bezit G en 
aantal koelkasten in bezit KK. 

Tijd: k = 5 t!m 36 weken. 
In de figuren 7.8 a t/m dis het tijdverloop P, Vc, KK enG weergegeven. In deze paragraaf wordt besproken 

hoe de gegeven prijs P bij de consument doorwerkt en hoe de wisselwerking is tussen KK, Gen Vc. 
KK(5) en G(5) zijn lager dan de streefwaarden. Het budget is zo opgebouwd dat bij P=800 gulden en KK = 1.6 

koelkasten een hoeveelheid kapot. I ,6 aan koelkasten kan worden gekocht. 
KK(5) ~ 1.56 < 1,6 koelkasten en P(5) ~ 800 gulden. De consument houdt geld over dat hij niet aan variabele 
kosten hoeft te besteden en hij kan dus meer koelkasten kopen dan het geval is als KK = 1,6 koelkasten. (zie 
appendix 8.1. voor uitgebreidere toelichting). De vraag Vc is relatief hoog en de hoeveelheid koelkasten en geld, 
KK enG ,stijgen allebij. (KK heeft een piek bij 17 koelkasten). 

Door de stijgendeP wordt een koelkast kopen steeds duurder. De vraag Vc gaat dalen en als er meer koelkasten 
worden afgedankt dan er gekocht worden (Vc < kapot.KK ) dan gaat de hoeveelheid koelkasten KK dalen. De 
hoeveelheid geld G blijft nog stijgen. (omdat vk. KK + P. Vc <Budget.) 
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De prijs P stijgt en de vraag Vc daalt, omdat de vraag van de consument Vc groter is dan de hoeveelheid 
afgedankt koelkasten (kapot.KK) stijgt de hoeveelheid koelkasten KK nog 
Op k = 17 weken heeft KK een piek, daarna daalt KK omdat V c( 18) < kapot . KK(18) 
De consument blijft redelijk wat koelkasten kopen en omdat de prijs toeneemt en KK en G met elkaar in evenwicht 
zijn daalt vanaf k = 27 weken ook de hoeveelheid geld G. 

Tijd: k groter dan 36 weken 
De prijs P heeft een piek op k = 36 weken, daarna daalt hij. Vanaf ongeveer die tijd begint de vraag Vc weer te 

stijgen. Vc stijgt maar zolang de vraag nog kleiner is dan de hoeveelheid afgedankte koelkasten blijft de 
hoeveelheid koelkasten KK nog dalen. 
KK heeft dal op k = 62 weken, daarna stijgt KK 
G heeft dal op k = 75 weken, daarna stijgt G 
Vermoedelijk begint G later met stijgen danKKomdat een stijgendeKKeen extra belasting is voor G. G heeft nog 
even nodig voordat hij kan herstellen. Als vk. KK + P.Vc <Budget dan stijgt G. 

Vanafk=lOO weken. KK enG zijn geen rechte lijnen maar licht afbuigende lijnen die naar de streefwaarde toegaan. 

AFGc. (zie figuur 6.9.b) 
AFGc is de hoeveelheid afgedanke koelkasten en is evenredeig met de hoeveelheid koelkasten die de consument in 
zijn bezit heeft. (AFGc = kapot.KK) AFGc heeft daarom dezelfde vorm als KK 
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Figuren 6.9.a en b van de hoeveelheid koelkasten van de consument KK en de hoeveelheid afgedankte koelkasten 
per consument AFGc als functie van de tijd in weken. 

6.3.4. De producent: de winst en de vraag naar materialen,. 
Van de producent zijn de winst en de vraag van de producent naar materialen nog niet besproken. 
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Figuren 6.10.a en b . De grafiek 6.10 a geeft de winst W weer. Figuur 6.10.b geeft de inkomsten weer. De 
inkomsten zijn: de totale vraag maal de prijs (Ven. P). 
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De waarde van de variabelen worden vergeleken met hun streefwaarden weergegeven met het subscript streef. 
k = 4 t/m 7 weken: Vc en P zijn beide groter dan hun streefwaarden Vestreef en Pstreef· Omdat de investeringen I 
relatief klein zijn volgt hieruit dat de winst groot is .. 
Vanaf k = 7 weken blijft gelden dat P.Vcn groter is dan Pstreef .Vcnstreef· zie grafiek 6.10.b. 
De inkomsten (P. Ven) zijn van de orde 8. 106 gulden/week 

De investeringen zijn van de orde 3000 gulden/week en zijn dus verwaarloosbaar t.o.v. de inkomsten en de 
overige uitgaven. Dit is vermoedelijk o.a. een gevolg 1) van het feit dat is aangenomen dat de productiemiddelen 
niet verslijten en 2) dat in het beslissings-criterium investeren een relatief zware weegfactor heeft. 

De productiekosten wegen wel zwaar bij het berekenen van de winst. De productie en materiaal-kosten samen 
(KI.PR) zijn in de van orde 9568 . 640 ~ 6.1 .106 gulden/week. Omdat de productie vanaf k = 100 weken redelijk 
constant is zijn de bijbehorende kosten dat ook. (Voor de productie zie figuur 6.11.a) 

De Winst volgt dus eigenlijk het gedrag van P .Ven met in het begin extra hoge winst omdat de productie nog 
niet op peil is. 

Vp, de vraag van de producent naar materialen 
In de uitgangsvergelijking (3.10) staat: Vp = CpJ . PR, De vraag van de producent naar materialen is evenredig met 
de productie. Hieruit volgt dat de vorm van Vp is gelijk aan de vorm van PR, zie onderstaande figuren. 
(De constante cp1 is gelijk aan 1 gesteld) 
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Figuren 6.11.a en b. De grafieken van de productie PR en de vraag van de producent naar materialen Vp .. 

6.4. De theorie van het opsplitsen 

6.4.1. Inleiding. 
De overheid heeft in 1995 bepaald dat het verboden is om koelkasten te produceren die CFK's bevatten. Dit 

heeft tot gevolg dat het model moet worden uitgebreid naar een model waarin zich zowel koelkasten met als 
koelkasten zonder CFK's bevinden. 

Voor de eenvoud is gesteld dat de koelkast-producent van ene op de andere dag overstapt van het produceren 
van koelkasten met CFK's op het produceren van koelkasten zonder CFK's. Er wordt gesteld dat de materiaal en 
productiekosten voor de producent hierdoor niet veranderen. Het beslissingsgedrag van de producent blijft dus 
hetzelfde. 

Het beslissingsgedrag van de consument blijft ook gelijk. Er is namelijk aangenomen dat de consument niet weet 
of bij het kopen een koelkast wel of geen CFK's bevat. Verder is gesteld dat koelkasten met en zonder CFK's 
evenveel kosten. De l.b.e. van de consument maakt dus geen onderscheid tussen beide koelkasten. Het stoppen met 
CFK-productie verandert zijn koopgedrag dus niet. Het aantal koelkasten (KK) dat de consument in bezit heeft is 
dus hetzelfde als bij de vorige simulatie, en gelijk aan de koelkasten met (KKm) en de koelkasten zonder CFK's 
(KKz) samen. 

KK moet worden opgeplitst is KKm en KKz. Bij de uitbreiding van het model blijft het beslisssings-gedrag 
van de producent en de consument hetzelfde. 
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6.4.2. Aanpassing van het proces van de producent. 
Er is gesteld dat de producent in een keer overstapt van het produceren van koelkasten met CFK's naar het 

produceren van koelkasten zonder CFK's, (dit is dus gemodelleerd met een stapfunctie) . De CFK-uitstoot door de 
producent wordt bij de productie veroorzaakt. 

Als bij de productie van de ene dag op de andere geen CFK's meer worden gebruikt dan is er even een voorraad 
koelkasten met, en een voorraad koelkasten zonder, CFK's. In het model wordt de gehele voorraad koelkasten in 
anderhalve week vervangen. T.o.v 1) de korte verblijf-tijd in de voorraad en 2) o.a. de onnauwkeurigheid van een 
stapfuctie is het gerechtvaardigd om te verwaarlozen dat er voor een korte periode 2 verschillende voorraden zijn. In 
het model wordt er dus aangenomen dat de voorraad, tegelijkertijd met de productie, verandert van koelkasten met 
naar koelkasten zonder CFK's. 

6.4.3. Aanpassing van het proces van de consument. 
Vanaf een gegeven moment worden er alleen koelkasten zonder CFK's verkocht. De consument heeft dus een 

gemiddelde koelkast samengesteld uit koelkasten met en koelkasten zonder CFK's, afgekort met: KKm en KKz 
De lokale beslissingseenheid van de consument maakt geen onderscheid tussen koelkasten die wel of niet CFK's 

bevatten, en werkt dus met KK. Voor de lokale beslissingseenheid blijft het proces er zo uitzien: (formule 3.4.) 

KK(k+1) = KK(k)- kapot.KK(k) +Vc(k) ( 3.4. ) 

De formule van het proces komt er echter anders uit te zien. 
Stel: Voor het moment dat de overheid ingrijpt, k=Tingrijp, worden alleen koelkasten met CFK's verkocht, vanaf 
k=Tingrijp worden alleen koelkasten zonder CFK's verkocht. 
Er wordt van uit gegaan dat een gekochte koelkast na 15 jaar wordt afgedankt. 
In deze paragraaf worden de toestandvergelijkingen van KKm en KKz besproken voor k > Tingrijp. 

KKm(k+ 1) = KKm(k) - kapot . KKm(Tingrijp) Voor k > Tingrijp 
met de eis KKm(k+1) ~ 0 

Na 15 jaar zijn alle koelkasten met CFK's aanwezig op k = Tingrijp door de consument afgedankt. 
kapot= 11(15.52) dus voor k ~ 15.52 weken geldt er KKm = 0 

verder geldt voor k > Tingrijp: 
KKz(k+1) = KKz(k)- kans. KKz(k) + Vc(k) 

( 6.3. ) 

( 6.4.) 
"kans" is de kans dat een koelkast zonder CFK's wordt afgedankt in het tijdsgebied [Tingrijp, Tingrijp+ 15.52]. 

optellen levert: 
KKm(k+l) + KKz(k+l) = KKm(k) + KKz(k) -kapot. KKm(Tingrijp)- kans. KKz(k) + Vc(k) 
Voor de l.b.e blijft het proces er zo uitzien (formule 3.4.): KK(k+l) = KK(k)- kapot.KK(k) +Vc(k) 

hieruit is de waarde voor kans af te leiden: 
kans = kapot . ( KKm(k) + KKz(k) - KKm(Tingrijp) 

( KKz(k)) 
( 6.5.) 

Als de hoeveelheid koelkasten en de Prijs gelijk blijven dan geldt er kans is ongeveer 0. Als een koelkast na 15 
jaar wordt afgedankt is het logisch dat de eerste 15 jaar er weinig koelkasten zonder CFK's worden afgedankt. 
"kans" mag tijdsafhankelijk zijn want in de l.b.e. waar "kapot" tijdonafhankelijk is wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen koelkasten met en zonder CFK's. "kans" is zo berekend dat de kapot, gebruikt in de l.b.e, voor het proces 
blijft kloppen. 

6.4.4. Aanpassing bij de processen van export, verbranding en recycling. 
De enige aanpassing die voor deze processen nodig is is dat afgedankte koelkasten zonder CFK's bij de 

verwerking geen CFK's uitstoten. 
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6.5. Resultaten als er wel ondescheid wordt gemaakt 

6.5.1. Inleiding. 
Net als bij de Ie simulatie wordt een periode van 10 jaar bestudeerd. 
Bij deze simulatie is gesteld dat de eerste 2 jaar (k = 1 t/m 104 weken) er alleen koelkasten met CFK's worden 

geproduceerd en verkocht. Tevens is er gesteld dat na 2 jaar ( k > 104 weken) er alleen maar koelkasten zonder 
CFK's worden geproduceerd en verkocht. 

In deze paragraaf worden voornamelijk de resultaten behandeld van de waarden die t.o.v. simulatie 1 veranderd 
zijn. Omdat het CFK-(ver)/gebruik een stuk realistischer is gemodelleerd worden in deze paragraaf de door de keten 
uitgestoten hoeveelheden CFK's behandeld. Tevens wordt het energieverbruik bestudeerd. 

Voor de duidelijkheid is het subscript c (= proces van de consument) weggelaten bij de afkortingen. De 
gebruikte afkortingen zijn: KK =het aantal koelkasten in bezit van de consument. 

KKm en KKz = het aantal koelkasten met en zonder CFK's. 
AFGn = het totaal aantal afgedankte koelkasten per tijdseenheid. 
AFGrnn en AFGzn = het totaal aantal afgedankte koelkasten met en zonder CFK's. 

6.5.2. De hoeveelheid koelkasten en de hoeveelheid afgedankte koelkasten. 
In de onderstaande figuren zijn de resultaten van de simulatie weergegeven. KK en AFG zijn hetzelfde als bij 

simulatie 1. Dit is logisch want het gedrag van de producent en de consument is niet verandert. 
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Figuren 6.12 a t/m f. In het figuur is weergegeven hoe de betreffende waarde als functie van de tijd k varieert. 
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KKm (figuur 6.12.a) 
k = 1 t/m 104 weken : KKz = 0 en KK = KKm. 
k = 104 t/m 520 weken : Er is gesteld dat (vanaf k=l04 weken) alle koelkasten met CFK's gelijk verdeeld over 
15 jaar worden afgedankt. Het aantal afgedankte koelkasten met CFK's (AFGmn) is dus constant (zie figuur 
6.12.d) en KKm neemt dus lineair in de tijd af. Van de koelkasten zonder CFK's gaat ook een deel kapot. Dit 
deel genaamd "kans" is echter veel kleiner (zie paragraaf 6.4.4). 

KKz (zie figuur 6.12.b.) 
k = 1 t/m 104 weken : KKz = 0 
k = 104 t/m 520 weken : alle door de consument gekochte koelkasten bevatten geen CFK's. De verandering in KKz 
is gelijk aan de vraag naar koelkasten Vc. Aangezien de vraag redelijk constant is en er relatief weinig koelkasten 
worden vervangen is KKz snel stijgende lijn. 

KK = KKm + KKz. (figuur 6.12.c.) 
M.b.v. figuur 7.12.a t/m cis te zien dat KK = KKm + KKz. 

AFGn = AFGmn + AFGzn. (figuur 6.12.f.) 
Voor alle k geldt er: AFGn(k) = n .kapot . KK(k) 

AFGmn (figuur 6.12.d.) 
k = 1 t/m 104 weken AFGmn(k) = AFGn(k) = n .kapot . KK(k) want KK(k) = KKm(k). AFGmn heeft dezelfde 
vorm als KKm. 
k = 104 t/m 520 weken AFGmn is constant gesteld. 

AFGzn (figuur 6.12.e.) 
k = 1 t/m 104 weken : AFGzn = 0. De consument heeft nog geen koelkasten zonder CFK's. Hij kan ze dus ook niet 
afdanken. 
k = 104 t/m 520 weken. Vanaf k = 104 is AFGmn constant verondersteld. Verder is AFGn hetzelfde als bij 
simulatie 1. Uit het verschil volgt de vorm van AFGzn. Het aantal afgedankte koelkasten zonder CFK's is: 
AFGzn = n. kans. KKz. (zie paragraaf 6.4.4.) Omdat "kans" afhankelijk is van KKm en KKz hebben AFGzn 

en KKz niet dezelfde vorm. 

6.5.3. De CFK-uitstoot 
MVll(k) en MV12(k) zijn de hoeveelheid CFK-11 en CFK-12 die op tijdstip k door de keten zijn uitgestoten. 

(MV11 is de afkorting van Milieu-Vervuiling veroorzaakt door CFK-11) In figuur 6.13 a en b zijn MV11 en MV12 
weergegeven. 
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Figuur 6.13. MV11 en MV12. De hoeveelheid CFK-11 en CFK-12 die door de keten wordt uitgestoten. 

De grafieken MV11 en MV 12 lijken veel op elkaar. Omdat de uitstoot van beide soorten CFK in dit model op 
dezelfde manier wordt veroorzaakt worden beide grafieken tergelijkertijd besproken. 
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De oorzaken van de CFK-uitstoot zijn in dit model als volgt opgebouwd: zie figuur 6.14. 
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Figuur 6.14. De CFK-uitstoot door de keten onderverdeeld naar de oorzaak. 

k = 1 t/m 104 weken Omdat de productie sterk toeneemt en bij de productie CFK's vrijkomen is de CFK-uitstoot 
veroorzaakt door de keten een stijgende lijn. 
k = 104 weken. De overheid grijpt in. Er worden er opeens geen koelkasten meer geproduceerd die CFK's bevatten 
en bij de productie komt dus geen CFK vrij. De ingreep van de overheid is als een stapfunctie gemodelleerd. Deze 
stap is ook in MV11 en MV12 te zien. 
k > 104 weken. Het aantal koelkasten met CFK's dat de consument bezit neemt lineair af. Het aantal 
afgedankten koelkasten dat CFK's bevat (AFGmn) is constant. De afname van MV11 en MV12 wordt dus alleen 
veroorzaakt doordat de consument gemiddeld steeds minder koelkasten heeft waaruit CFK's lekken. 

6.5.4. Het energieverbruik door de keten 

In figuur 6.15 is het energieverbruik door de keten weergegeven. Het Energieverbruik neemt de eerste 100 
weken snel toe. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door de snelle toename van de productie. Na k = 100 
weken is de productie bijna constant en neemt het energiegebruik geleidelijk toe. Deze toename wordt 
voornamelijk veroorzaakt door een stijging van: 1) de hoeveelheid koelkasten die de consument in bezit heeft en 
2) het aantal koelkasten (met en zonder CFK's) dat verwerkt wordt. 
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Figuur 6.15. Het energiegebruik door de keten als functie van de tijd. 
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Hoofdstuk 7. De overheid 

7.1.1. Algemene regeltechnische beschrijving van de overheid t.o.v. de keten. 
De overheid staat hierarchisch boven de keten en heeft de mogelijkheid om in de keten in te grijpen. De 

overheid wil de milieuschade die door de keten veroorzaakt wordt beneden een bepaalde waarde houden. De 
manier waarop de overheid de milieuvervuiling van de keten probeert te regelen opdat het gewenste resultaat 
wordt bereikt kan regeltechnisch op de volgende manier in beeld worden gebracht: 

Norm + Ingreep milieuvervuili ng .. De overheid .. De keten 
~ 

... ... .... 
-

Figuur 7.1. Regeltechnische tekening van de overheid en de keten. 

De hoeveelheid milieuvervuiling die de keten mag veroorzaken wordt hier van buiten af aan de overheid en 
de keten samen opgelegd. Deze norm kan bijvoorbeeld zijn ontstaan door afspraken binnen de E.U. 

Verder wordt er berekend hoeveelheid milieuschade er door de keten wordt veroorzaakt. Door de 
milieuschade terug te koppelen en van de bijbehorende norm af te trekken wordt het verschil t.o.v. de norm 
verkregen. Dit signaal is het ingangssignaal van de overheid. 

De overheid kan m.b.v. ingrepen het gedrag van de keten regelen. Dit signaal is het uitgangssignaal van de 
overheid en dus tevens het ingangssignaal van de keten. 

De hoeveelheid milieuschade veroorzaakt door de keten is het uitgangssignaal van de keten. 

7.1.2. Regelmogelijkheden van de overheid. 
Een manier van de overheid om de milieuvervuiling van de koelkast-keten te kunnen regelen is al in het 

vorige hoofdstuk behandeld: Het verbod op de productie van CFK's. Deze ingreep is in het model als een 
stapfunctie gemodelleerd. 

Andere maatregelen waarmee de overheid de koelkast-keten zou kunnen regelen zijn bijvoorbeeld: 
belastingen 
subsidies 
voorschriften (quota) 
statiegeld op het product 
exportverbod 
stortverbod 
Ook een combiantie van maatregelen is mogelijk. 
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7 .1.3. Plaats van de ingreep en de gevolgen voor het model. 
Voordat deze maatregelen (ingrepen) ook met het model worden gesimuleerd moet een eigenschap van het 

keten-model worden besproken. De plaats van de ingreep is zeer bepalend voor de manier hoe de ingreep in de 
keten doorwerkt. Op basis van de manier van doorwerken is het model van de keten in drie delen op te delen: 
1) de ketendeelnemers die zich in de productstroom voor de producent bevinden 
2) de producent en de consument samen 
3) de ketendeelnemers die zich in de productstroom na de consument bevinden. 

Deze indeling wordt veroorzaakt door het effect dat een ingreep in de streefwaarden kan hebben. Om het keten
model te laten functioneren heeft het de voorkeur dat de streefwaarden van de ketendeelnemers onderling gelijk 
zijn. De indeling wordt hieronder nader toegelicht. 

Een ingreep in 
groep 3): de ketendeelnemers die zich in de productstroom na de consument bevinden. 

Omdat een ingreep in dit deel van de keten de streefwaarden niet verandert heeft de ingreep geen gevolgen voor 
het gedrag van de andere twee groepen. Met het model is een ingreep in deze groep gemodelleerd en de 
resultaten worden in paragraaf 7 .1.4. besproken. 

groep 1 en 2) 
Een ingreep in groep 1 en 2 kan de streefwaarden veranderen. Hierdoor zou het gedrag van b.v. de consument 
en de producent minder goed op elkaar kunnen zijn afgestemd. De eerste proef simulaties met een plotselinge 
prijsverhoging zijn stabiel en veelbelovend. De precieze gevolgen van een ingreep moeten nog worden 
onderzocht. 

7.1.4. Eenvoudig voorbeeld van een ingreep in groep 3. 

Om te laten zien dat de overheid in de keten kan ingrijpen is er een zeer eenvoudig voorbeeld uitgewerkt. 
Met dit fictieve voorbeeld wordt aangetoond dat het ingrijpen in principe het gewensde resultaat opleverd. 

In hoofdstuk 6 is het energie-gerbruik van de keten gegeven. Het exporteren van koelkasten vanuit 
Nederland is nadelig voor het energie-verbruik en het is gunstiger om de koelkasten in Nederland te verwerken. 
In dit voorbeeld probeert de overheid dit energieverbruik te regelen door te bepalen hoeveel procent van de 
koelkasten verwerkt moet worden. Zij doet dit op basis van een zeer eenvoudige functie waarin het 
energiegebruik door de keten wordt geschat op basis van het aantal koelkasten dat de consument in zijn bezit 
heeft. (zie appendix G.1). Met behulp van marktonderzoek is dit aantal bekend. De overheid moet deze 
variabele meten omdat is aangenomen dat zij het energieverbruik van de keten niet rechtstreeks kan meten .. 

Voor de norm waar de overheid het energieverbruik naar toe wil regelen is in eerste instantie een plausibele 
aanname gemaakt. Er is gesteld dat de overheid als norm een afname van 0.2% per jaar nastreeft. De overheid 
kiest het deel van de koelkasten dat verwerkt moet worden b1(k) zo dat de geschatte energieverbruik gelijk is 
aan de norm. (zie figuur 7.2.) 

Norm 
e nergie- b1(k) Y(k) Energie-ver bruik 
V ertiuik + ... ... ... 

~ .. .. De overheid .... De keten .. 
-

I markt- ~ Aantal koelkas ten 
Geschat energieverbruik I onderzoek I in bezit van de 

consument KK(k) 

Figuur 7 .2. De signalen van de overheid en de keten. 

Elke ingreep wordt op 1 januari ingevoerd en blijft dat het gehele jaar van kracht (en dus constant). Van alle 
afgedankte koelkasten wordt een gedeelte b2 geexporteerd en een gedeelte b1 verwerkt. (b1 + b2 = 1), (zie 
paragraaf 5.6.) 
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In de onderstaande figuren zijn de resultaten gegeven. 
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In figuur 7 .3.a is de norm van het energieverbruik weergegeven. 
In figuur 7.3.b is weergegeven hoe groot het deel van de afgedankte koelkasten is dat verwerkt moet worden. 
In figuur 7.3.c. is weergegeven hoeveel koelkasten er geexporteerd worden. 
In figuur 7.3.d is weergegeven het energieverbruik van de keten als gevolg van de ingrepen door de overheid. 

Na 4 jaar treed er een verzadiging op: 100% van de afgedankt koelkasten wordt verwerkt. De export
beperking gaat over in een exportverbod. Het verwerkingspercentage is dan niet meer geschikt als 
regelinstrument 

De eerste 4 jaar wordt het energie-verbruik door de ingrepen beperkt. Echter niet zo goed dat het de norm 
volgt. Dit komt door het feit dat het model dat de overheid van de keten heeft te eenvoudig is. De waarden van 
de ingrepen kunnen dus niet goed genoeg worden berekend. 
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Conclusies 

Het algemene keten-model: 
Er is een algemeen dynamisch model van een product-proces-keten ontwikkeld m.b.v. kennis uit de Systeem- en 

Regeltechniek. Dit blijkt een veelbelovende ontwikkeling te zijn en de combinatie van kennis van de disciplines legt 
een solide basis voor verder onderzoek naar ketens. 

Toepasbaarheid van het algemene keten-model: 
Voor iedere ketendeelnemer is er een (sub-)model gemaakt. Het algemene keten-model is opgebouwd uit de 

sub-modellen van de ketendeelnemers en daardoor goed aan te passen en! of uit te breiden. Dit heeft tot gevolg dat 
het algemene keten-model in principe voor elke keten, die aan de basis-eigenschappen van het model voldoet, 
toepasbaar is. 

Overheid: 
De overheid is zo gemodelleerd dat het aan de parameters van het keten-model randvoorwaarden oplegt. Het 

model van de overheid moet nog verder worden ontwikkeld. De overheid reageert namelijk nu alleen op het 
energiegebruik van de keten. De ontwikkeling van een uitvoeriger model van de overheid zal o.a. gericht moeten 
zijn op het beter zichtbaar maken van de indirecte gevolgen van een overheidsbeslissing. 

Het algemene keten-model is met succes, als test, toegepast op een koelkast-keten. Met model van de 
koelkastketen zijn simulaties uitgevoerd met als resultaat de ontwikkeling van koelkastketen-variabelen in de tijd. 

Resultaten: 
Het algemene keten-model: Het gedrag van de variabelen en de onderlinge verbanden zijn logisch te verklaren. 

De resultaten zijn stabiel en vertonen realistisch gedrag. Het voorspellen van "werkelijk" gedrag blijkt moeilijk. 
Hiervoor moet het model meer in detail worden ontwikkeld. Het huidige modellegt er wel een basis voor. 

Het koelkast-keten-model: Om de CFK-uitstoot van de koelkast-keten te verminderen is een CFK-verbod van 
de overheid bij de productie van koelkasten zeer zinvol. De maatregel geeft niet onmiddelijk een grote verandering 
in de CFK-uitstoot. Dit komt vooral door het feit dat er nog lange tijd koelkasten met CFK's worden afgedankt die 
verwerkt moeten worden en bij die verwerking, in verhouding, de meeste CFK's vrijkomen. 

Voor de CFK-uitstoot is het tevens zeer zinvol om het exporteren van afgedankte koelkasten, die CFK's 
bevatten, te verbieden. Deze koelkasten worden, als ze kapot gaan, niet verwerkt en alle CFK's komen uiteindelijk 
in de atmosfeer terecht. 

Instabiliteit en werking van het keten-model: 
Het model werkt met referentiewaarden waar de ketendeelnemers zijn variabelen naar toe wenst te regelen. 
In eerste instantie was het ontwikkelde keten-model instabiel. Deze instabiliteit werd veroorzaakt door het feit 

dat een prijsverandering een groot effect had op de hoeveelheid koelkasten die de consument in bezit wenste te 
hebben. Hierdoor volgde de vraag niet meer de referentiewaarde van de vraag maar werd hij voomarnelijk bepaald 
door de schommelingen in de referentiewaarde van de hoeveelheid koelkasten. Dit gedrag van de vraag gaf 
resultaten die niet realistisch waren. Door de prijsafhankelijkheid van de referenteiwaarde van de hoeveelheid 
koelkasten te verkleinen werd het keten-model stabiel. 

Het is dus niet zo dat een variabele alleen zijn eigen referentiewaarde volgt. Andere effecten kunnen een veel 
grotere invloed op een variabele hebben. 
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Aanbevelingen 

Het model van de keten: 
De producent veronderstelt in het model een lineair verband tussen de prijs van het product en de vraag van de 

consument. Dit verband ligt, door o.a. de streefwaarden, vast. Het is aan te bevelen het model, dat de producent van 
het koopgedrag van de consument heeft, te verbeteren zodat de door de producent verwachte vraag van de 
consument lijkt op de werkelijke vraag van de consument. Het model van de keten is dan veel stabieler. 

Het model van de overheid: 
Het verdient aanbeveling· om het model van de overheid verder uit te breiden. Het wiskundige model van het 

ingrijpen van de overheid in de keten is al gerealiseed en voldoet tot op zekere hoogte. Met een verbeterd model van 
de overheid zijn de voorspellingen van het keten-gedrag verder te onderzoeken. 

Stabiliteit: 
Het verdient aanbeveling om een uitgebreid stabiliteitsonderzoek aan het keten-model te verrichten. Dit is nodig 

om beter inzicht te verkrijgen in de verbanden tussen de verschillende variabelen in het model. In de 
referentiewaarde van de hoeveelheid koelkasten die de consument in bezit wil hebben zit een constante die de 
prijsafhankelijkheid weergeeft. Het stabiliteitsonderzoek zou een constante kunnen opleveren die nauwkeuriger is. 
Die constante is nu geschat. 

Verder moet de stabiliteit onderzocht worden in het geval dat er verschil is in de streefwaarden, die op elkaar 
betrekking hebben, van de ketendeelnemers onderling. Vermoedelijk levert een verschil in streefwaarde geen 
probleem op. 

Validatie: 
Een toetsing op mate van weergave van de realiteit moet nog worden uitgevoerd. Verder moeten de resultaten 

nog met de resultaten van andere modellen (van het overkoepelende project) worden vergeleken. 
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Afkortingen 

Het basis-idee achter de afkortingen. 

X,U,Y. 
Afkortingen van toestand, ingangssignaal en uitgangssignaal. In het subscript wordt weergegeven bij welk proces 
het signaal hoort. 

Vraag V en prijs P. 
Bij de vraag staat in het subscript van wie de vraag is. 
Bij de prijs staat in het subscript (meestal) welk goed het betreft. 

Subscript: 
c = proces v/d Consument 
Ie = Lokale beslissingseenheid v/d Consument 
p = proces van de Producent 
lp = Lokale beslissingseenheid v/d Producent 
m = proces van de Materiaalproducent 
s = proces van het Scheidingsbedrijf 
a =proces van het Afvalverwerkingsbedrijf 

Referentie-waarde. 
Als een waarde een referentiewaarde is wordt het subscript "ref' aan de afkorting toegevoegd. Voorbeeld de 
referentiewaarde van KK is KKref. 

Streefwaarde 
Als een waarde een streefwaarde is wordt het subscript "streef' aan de afkorting toegevoegd. 

De gemiddelde consument: 

Xe = toestand van het proces van de gemiddelde consument. 
Xlc =toestand van de l.b.e. van de gemiddelde consument. 
Uc =ingang van het proces 
Y c = uitgang van het proces 

KK = aantal producten in bezit 
G = hoeveelheid geld in bezit 

Budget= budget 
vk = variabele kosten per eenheid product 

V c = vraag van 1 consument 
V en = vraag van alle consumenten samen ( V en = n . V c) 
P =prijs van het product 
AFGc = afgedankte producten van 1 consument 
MVc =milieuvervuiling van 1 consument 
kapot = kans dat een koelkast wordt afgedankt 
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De gemiddelde producent: 

Xp = toestand van het proces van de gemiddelde producent. 
Xlp = toestand van de I.b.e. van de gemiddelde producent 
Up = ingang van het proces 
Yp = uitgang van het proces 

VH =Voorraad-Hoogte 
PR = PRoductie 

I = Investeringen 
P = Prijs van het product 
Vp =Vraag v/d producent naar materialen 
Pm = Prijs voor 1 eenheid materialen 
Ven =Vraag van alle (n) consumenten samen 
Vcnp =Vraag van alle (n) consumenten samen geschat door de producent, m.b.v.: Vcnp = c2- c3. P 
cO = productiekosten per product 
cl =de verhouding tussen inverstering en productieverhoging 
c2 = V cnp bij P = 0 
c3 = richtingcoefficient tussen V cnp en P 
Nap =Naar Afval van 1 producent 
MVp =Milieu-Vervuiling van 1 producent 
W =Winst 
Kl = Pm + cO= materiaalkosten+ productiekosten= totale kosten per product 

De gemiddelde materiaalproducent 

Xm = toestand van het proces 
Urn =ingang van het proces 
Ym =uitgang van het proces 

MAT = Voorraadhoogte van de materiaalproducent 

PRm = Productie van het proces van de materiaalproducent 
Vp =Vraag van de producent naar materialen. 
Pm = prijs voor 1 eenheid aterialen 
Pgr =prijs voor grondstoffen 
Pschr =Prijs van schroot van de wereldmarkt afkomstig 
Vschr =Vraag v!h proces v/d materiaalproducent naar schroot 
Vgr =Vraag v!h proces v/d materiaalproducent naar grondstoffen 
MVm =Milieu-Vervuiling door 1 materiaal-producent 

Het gemiddelde scheidingsbedrijf 

Xs = toestand van het proces 
Us =ingang van het proces 
Y s = uitgang van het proces 

SCHR = voorraadhoogte van schroot 
AF = voorraadhoogte van afval 

AFGc = AFGedankte producten van 1 consument 
NAs =Naar Afvalverw. v!h van 1 scheidingsbedrijf. 
NSMs =Naar de Schroot-Markt van 1 scheidingsbedrijf 
MVs =Milieu-Vervuiling van 1 scheidingsbedrijf. 
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Het gemiddelde Afvalverwerkingsbedrijf. 

Xa = toestand van het proces 
U a =ingang van het proces 
Y a = uitgang van het proces 

RA = Rest Afval (hoeveelheid in opslag) 

NAs =Naar Afvalverwerker van I scheiding-bedrijf 
NAp =Naar Afvalverwerker van 1 producent 
NMa =Naar Milieu van 1 afvalverwerker 
MVa = Milieu-Vervuiling van 1 afvalverwerker 

De coefficienten c. 

cO = productiekosten per product 
c 1 = de verhouding tussen investeringen en productieverhoging 
c2 = V cnp bij P = 0 want V cnp = c2 - c3 . P 
c3 = richtingcoefficient tussen V cnp en P 

De letter geeft weer bij welk proces de coefficient hoort. Het daaropvolgende cijfer geeft weer welke coefficient het 
is, (zie vergelijking 3.14): 

m = materiaalproducent 
p = producent 
c = consument 
s = scheidingsbedrijf 
a= afvalverwerkingsbedrijf 
v = vervuiling van het milieu 
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Appendix A 

Algemene theorie over de toestand, de toestands- en de uitgangs
vergelijking. 

A.1 Inleiding: doel van deze appendix. 
In deze appendix worden de basis-elementen van de systeem en regeltechniek nodig voor het begrijpen van 

dit verslag gegeven. De hieronder gegeven informatie is zeker niet volledig. Het is geschreven met het doel als 
opstapje te dienen om m.b.v. literatuur het verslag te kunnen begrijpen. Alleen de essentiele hoofdlijn is 
gegeven. 

A.2. Het detineren/stellen van een systeem. 
Een systeem wordt gesteld door hetgene dat bestudeerd wordt met een grens af te bakenen van de omgeving. 

Die grens wordt de systeemgrens genoemd. De signalen die op het tijdstip t het systeem ingaan worden de 
ingangssignalen genoemd en weergegeven met U(t). De signalen die op het tijdstipt het systeem uitgaan worden 
de uitgangssignalen genoemd en weergegeven met Y(t), zie figuur. A.I. U(t) en Y(t) zijn vectoren. 

U_ill .. ... Hetsysteem 
met toestand X(t) 

De systeemgrens 

Figuur A.1 Een systeem met in- en uitgangssignalen. 

Y_ill .. ... 

Het uitgangssignaal van een dynamisch systeem wordt bepaald door het aangeboden ingangssignaal en 
anderzijds door een set begincondities. Als het ingangssignaal alleen bekend is over het interval (t

0
,t) dan moet 

voor de berekening van het uitgangssignaal over dit interval tevens de beginconditie bekend zijn waarin het 
systeem zich op het begintijdstip t

0 
bevond. Deze beginconditie kan als de toestand van het systeem op het 

tijdstip to worden gekenmerkt. De beginconditie of toestand is dan te beschouwen als een samenvatting van al 
hetgeen er met het systeem voordien gebeurt is. 

A.3. Definitie van een toestand~ 
Definitie: De toestand van een systeem op een zeker tijdstip to is een verzameling getallen die tezamen met 

het ingangssignaal op het interval (to,t) het uitgangssignaal op het tijdstip t eenduidig vastlegt. De toestand wordt 
weergegeven met X(t). 

A.4. De toestandsvergelijking en uitgangsvergelijking 
Volgens de definitie van de toestand moet er de volgende relatie bestaan, de zogenaamde 

uitgangsvergelijking van het systeem: 

(a.I.) 

waarin l' de een of andere vectoriele functie van zijn argumenten voorstelt. 
De uitgangsvergelijking geeft aan hoe het uitgangssignaal Y(t) op het tijdstip t afhankelijk is van de toestand 
XC!gi op het tijdstip t

0 
en het ingangssignaal!l gedurende het tijdsinterval (t

0
,t). [bron 11] 
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Voor de wiskundige beschrijving maakt het niet uit aan welk tijdstip to wordt toegekend. Een gevolg hiervan 
is dat de toestand ook in een vergelijking te beschrijven is. Deze toestandsvergelijking ziet er zo uit: 

( a.2.) 

waarin X de een of andere eenduidige vectoriele functie van zijn argumenten is. 
De toestandsvergelijking geeft weer hoe de toestand op het tijdstip t afhankelijk is van de toestand op het tijdstip 
t
0 

en het ingangssignaal gedurende de tijdsinterval (t
0
,t). Een toestand is dus niet van het uitgangssignaal 

afhankelijk. Dit is een eis waar een toestand aan moet voldoen. [ bron 11 ] 

A.S. Lineaire systemen. 
Bij lineaire systemen kunnen de vergelijkingen a.l en a.2. omgeschreven worden in de volgende vorm: 

De toestandsvergelijking: 

Xill_ = A(t) · X(t) + B(t)· U(t) ( a.3.) 

met X(t) is de afgeleide van X(t) naar de tijd. 

De uitgangsvergelijking: 

Y(t) = C(t) · X(t) + D(t) · U(t) ( a.4. ) 

De matrix A(t) is de systeernmatrix, de matrix B(t) de ingangsmatrix, C(t) de uitgangsmatrix en D(t) zou de 
doorverbindingsmatrix genoemd kunnen worden. 

A.6. De vergelijkingen geschreven in discrete tijdseenheden. 
Als met discrete tijd gewerkt wordt moet hetgene dat in een bepaald tijdsinterval gebeurt dan aan een tijdstip 

worden toegekend. In het model wordt gedaan alsof alleen op de discrete tijdstippen iets gebeurt en in de 
tussentijd alles constant is. 

Figuren A.2 en A3. illustreren een discreet systeem. 

Wille- t 
keurige 
waarde 

Tijd --. 
Figuur A.2. Een willekeurig signaal in de continue tijd 
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Het continue tijdsinterval wordt toegekend aan het discrete tijdstip waarmee dat interval begint. Figuur A.2. 
wordt dan: 

-
Wille- t 
keurige 
waarde _1------, 

Tijd --. 

Figuur A.3. Hoe het signaal er in de gediscretiseerde tijd uitziet. 

Als aangenomen wordt dat de matrices constant zijn, kunnen de lineaire toestands- en uitgangsvergelijking 
van sub-paragraaf A.S. in de volgende vorm worden geschreven: 

(a.S.) 

( a.6.) 

De matrices van de discrete vergelijkingen hebben een subscript "d" gekregen om duidelijk te maken dat ze niet 
gelijk hoeven te zijn aan de matrices van de continue vergelijkingen. De ene matrix kan in de andere worden 
omgeschreven [bron 11] 

A.?. Voorbeeld: De mogelijkheid om de tijdsduur van de processen aan te passen 
Bij de processen van de export, afvalverwerking en recycling is het tijdsinterval tussen de discrete 

tijdstippen k en k+ 1 even groot. In het algemene keten-model duurt het doorlopen van die processen even lang. 
Dit is voor de eenvoud zo gekozen. Het duurt dus maar 1 tijdseenheid voordat een ingangssignaal in het 
uitgangssignaal doorwekt De tijd die het duurt, voordat een ingangssignaal in de uitgang van de processen 
merkbaar is, is gemakkelijk aan te passen door toestands-uitbreiding. 

Voorbeeld: hoe de volgorde vergelijking kan worden aangepast. 

X(k+1) = X(k) + U(k) en Y(k+l) = X(k+l) 

Bij een keuze voor een doorlooptijd van twee tijdseenheden moet de toestand uitgebreid worden en wordt de 
toestandsvergelijking omgeschreven in: 

X2(k+l) = Xt(k) 
X1(k+1)= U(k) 

of in matrixvorm: 

( a.7.) 
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Als de uitgangsvergelijking de volgened vorm krijgt: 

Y(k)=[l O]·[X2 (k)]=X 2 (k) 
X 1(k) 

is het verband tussen de ingang en de uitgang te schrijven als: 

Y(k+2) = X2(k+2) = X1(k+l) = U(k) 

( a.8.) 

( a.9.) 
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Appendix 8. Verklaring van de instabiliteit. 

8.1. Inleiding. 
Bij de computer simulaties is instabiliteit geconstateerd. Deze instabiliteit wordt veroorzaakt door de producent 

en/ of de consument. 
In paragraaf B.2 t/m BA wordt nader besproken hoe de interactie tussen de producent en de consument is 

gemodelleerd. Hieruit wordt geconcludeerd welke waarden vermoedelijk opslingeren en de instabiliteit 
veroorzaken. Bekend is de loop waarin de instabiliteit vermoedelijk opslingert. Onbekend is nog wat de precieze 
oorzaak is. 

In paragraaf B.S t/m B.8 wordt stap voor stap onderzocht welke model-eigenschappen de instabiliteit 
veroorzaakt zouden kunnen hebben. Vcref, Vcp en de relaties tussen Ven en Vcnref, Ven en Vcnp worden 
onderzocht op hun mogelijke invloed op het veroorzaken van de instabiliteit. 

In paragraafB.8. blijkt uiteindelijk dat het laten volgen van KKref door KK de oorzaak. 
In paragraaf B.9. wordt het model gecorrigeerd voor de gevonden model-fout. 

8.2. Nader bekijken van het mechanisme producent-consument. 
De producent en de consument hebben allebei een eigen l.b.e. die hun eigen proces stuurt. Er is echter een 

essentieel verschil tussen de lokale beslissings-eenheden. De l.b.e. van de producent heeft een model van de 
consument en dat is andersom niet het geval. 

Hoewel het net lijkt of de twee lokale beslissingseenheden zich op hetzelfde niveau bevinden is dat niet zo. De 
l.b.e. van de producent probeert namelijk niet alleen zijn eigen proces te regelen maar ook het koopgedrag van de 
consument. Zijn eigen proces regelt hij met investeringen I, en de consument met de prijs P, zie figuur B.l. 

De producent De consument 
r----------------------

l.b.e. van de p ... l.b.e. van de 
producent 

,... 
consument 

I Vc 

'V ." 
proces van de ~Vr.n Vç proces van de 

consument I I consument 
I I 

I n I 

I I 

----------------------J ·----------------------~ 

Figuur B .1. Het model van de producent en de consument. In het kleine blokje wordt V c met n vermenigvuldigd. 
De uitgang van de l.b.e. van de producent bestaat uit:P en I . P gaat naar de consument. De consument reageert met 
de vraag V c ; n consumenten veroorzaken een vraag V en = n . V c. 
De ingang voor het proces v/d producent bestaat dus uit: I en Ven 

Verder kent de l.b.e. van de producent de waarde van de voorraadhoogte VH en de productie PR, zie figuur B.2. 
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Het proces van de consument geeft de Vc afkomstig van zijn l.b.e. onveranderd door. Omdat de l.b.e. van de 
consument de toestand van zijn proces dus volledig bepaalt kan voor het gemak de l.b.e. en het proces van alle 
consumenten samen als 1 blokje worden getekend. Figuur B.l komt er dan als volgt uit te zien: 

De producent 

.... l.b.e. van de 
producent 

VH 
& I 
PR .,, 

proces van de 
consument 

p 

..... Ven 

.,, 
---------

Allee 
same 

onsurnenten 
n 

·----------------------
Figuur B.2. Het model van de producent en de consument. Bij de consument worden de l.b.e. en het proces samen 
door een blokje weergegeven. 

8.3. Hoe ziet het model van het "geheel", dat de l.b.e. v/d producent regelt, eruit? 
De l.b.e. van de producent probeert met P(k) de vraag Vcn(k) van alle consumenten samen te regelen. Om dat te 

kunnen doen heeft hij een model van de consument nodig. In paragraaf 4.2.4. is aangenomen dat de producent zich 
de vraag van alle consumenten samen met een rechte lijn voorstelt: Vcnp(P) = c2- c3. P. 

Omdat de streefwaarden Pref en Vcnref samen met de winstmaximalisatie en Kl volledig die rechte lijn 
vastleggen wordt bestudeerd of die lijn wel realistisch is. c2 en c3 liggen dus geheel vast en hebben de waarden:. 
c2 = 57408 kk/week en c3 = 59.8 kk/week/gulden. 

De l.b.e. van de producent probeert zowel zijn proces, als de de vraag van alle consumenten samen, te regelen. 
Het model dat de l.b.e van de producent heeft van wat hij moet regelen is in onderstaand figuur weergegeven. Hij 
gaat ervanuit dat de vraag gelijk is aan V cnp. 

l.b.e. van de p 
.... producent 

VH 
& I 
PR r------ ----------------~ 

I ., ~, 

I Vcnp .---------
I I All 

l.b.e. van de ..... I 

consument ..... 
I consu 

I I 

I I ----- -~1!1!1 

------, 
I 

--------~ I 
e 1 1 

menten : I 
: I _!3!1_ _____ 1 I 

I I 

1------------------------------~ 

Figuur B.3. Het model dat de l.b.e van de producent heeft van zijn proces en de consument. 
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Intermezzo: Het verschil in U waarmee gewerkt wordt. 

De l.b.e. van de producent probeert het geheel te regelen. In de l.b.e. van de producent wordt dus een 
ingangsssignaal !lli1 voor het geheel bepaald. Dit ingangssignaal !fu1 bestaat uit P en I. Dit signaal is niet gelijk aan 
het ingangssignaal.!h2 van het proces van de producent want .!1!2 bevat V en en I. 
Dit is logisch want de vraag in .!1!2 komt van de consument die tussen de l.b.e. van de producent en het proces van de 
producent inzit. De investering I gaat wel rechtstreeks naar het proces van de producent. 

In de l.b.e. van de producent wordt gewerkt met: 

[
VH'(k + 1)] = [1 
PR'(k + 1) 0 

1]. [VH'(k)]+ [c3 
1 PR'(k) 0 

0] ·[P'(k)] 
cl I'(k) 

De Ulp(k) voor het" geheel", dat de l.b.e. van de producent regelt, is dus: Ulp(k) = 

Echter het proces van de producent ziet er zo uit: 

[
VH(k + 1)] = [1 
PR(k + 1) 0 

1]. [VH(k)] + [-1 
1 PR(k) 0 

0] . [Vcn(k)] 
cl /(k) 

[
Vcn(k)] 

De !2p{k} voor het proces van de producent is dus: Up(k) = 
-- l(k) 

8.4. De instabiliteits loop. 

( b.l.) 

[
P(k)] 
l(k) 

( b.2.) 

In de l.b.e. van de consument is de vraag van de consument Vc een uitkomst van een afweging tussen KK(k)
KKref(k), G(k)-Gref(k) en V c(k)-V cref(k). 

Het eenvoudige model dat de producent van de consument heeft is dus erg onnauwkeurig. Het gedrag van de 
consument is veel ingewikkelder en de vraag Ven kan dus heel anders zijn dan de vraag Vcnp die de producent 
verwacht. Wat heeft dit voor gevolgen voor de stabiliteit? 
Daarvoor moet gekeken worden naar wat het effect kan zijn van het feit dat het model Vcnp dat de producent van de 
consument heeft onnauwkeurig is. De l.b.e. van de producent regelt hetgene wat hij moet regelen met I en P. Beide 
signalen worden nu besproken. 

De l.b.e. bepaalt de investeringen I m.b.v. een vergelijking die in de l.b.e. en in het proces gelijk is. Er wordt 
daarom aangenomen dat de waarde van I niet de instabiliteit veroorzaakt. Omdat I de productie PR volledig bepaalt 
wordt aangenomen dat ook de PR stabiel is. Bij het onderzoeken van de instabiliteit worden I en PR voortaan uit de 
figuren weggelaten. 

De l.b.e. van de producent bepaalt de prijs P m.b.v. een vergelijking die het verband aangeeft tussen de vraag 
van de consument en de prijs. Het koop gedrag en dus de vraag van de consument kan sterk afwijken van de 
verwachte vraag. P en Ven spelen vermoedelijk een essentiele rol in de loop waarin de de waarden, die de 
instabiliteit kunnen veroorzaken, op kunnen slingeren. Die loop wordt in figuur B.4. weergegeven. 
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.. l.b.e. van de p 
,... 

producent 

VH 
r-----------------------~ ------, 
I ." 
I Ven ,---------
I I All 

l.b.e. van de .... I 

consument I eensurn 
I I 

------~~1!1 I I 

I 
--------~ I e 1 1 
enten : I 

I I 
~!1 ______ : I 

I I 

1------------------------------~ 

Figuur B.4. De loop waarin de variabelen die de instabiliteit kunnen veroorzaken op kunnen slingeren 

Het verschil t.o.v. figuur B.3. is dat de signalen I en PR weggelaten zijn en dat in figuur B.4. de "echte" I.b.e. en 
processen zijn weergegeven en niet het model wat de l.b.e. van de producent ervan heeft. Dit verschil komt tot 
uitdrukking in het feit dat in figuur B.4. de echte vraag Ven is gegeven i.p.v. de "model-vraag" Vcnp. 

Het proces van de producent voldoet in dit model altijd aan de vraag V en. Als V cnp anders is dan V en heeft dat 
tot gevolg dat de voorraadhoogte VH een andere waarde heeft dan de l.b.e. van de producent had verwacht. Deze 
VH is een ingangssignaal van de l.b.e. van de producent en is een element van de basis voor de beslissing welke 
waarde voor de volgende prijs P gekozen wordt. 

Door van de waarden uit figuur B.4. de bijbehorende streefwaarden af te trekken wordt de afwijking t.o.v. de 
streefwaarde verkregen, zie figuur B.S. 

.. l.b.e. van de P-800 ,... 
producent 

VH -15000 
------, r-----------------------~ 

I 
I -1ë------: I 

I ,,. 
I r------
I ~Ven- 9568 

I Al 
l.b.e. van de I 

consument I consu 
I I _____ §?_ I I 

menten : I 
: I 

rlJ.~Q _____ • I 
I I 

1------------------------------~ 

Figuur B.5. Dit figuur dient om duidelijk te maken of, als een waarde van de streefwaarde afwijkt, deze afwijking in 
de loop opslingert of uitdempt. 

De fysische stroom tussen de producent en de consument is het aantal verkochte producten per tijdseenheid. Het 
signaal wat daarbij hoort is de vraag van alle consumenten samen: Ven. Als het gedrag van de producent en het 
gedrag van de consument niet op elkaar zijn afgestemd komt dat in ieder geval in Ven tevoorschijn. 
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8.5. Wordt de instabiliteit veroorzaakt door een onjuiste Vcref? 

B.5.1. Hoe hangt "in de werkelijkheid" Ven van Paf? 

In de economie wordt gewerkt men met de prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid, Ev. Deze geeft de 
gevoeligheid van de gevraagde hoeveelheid naar een goed voor een prijsverandering weer. 
De Ev van de koelkast is geschat op: Ev ~ -0.1 [ 1 0] zie appendix C.l. 

Ev heeft betrekking op de vraag van 1 consument dus: 

Ev=deltaVc /Vel= ll· deltaVc 
deltaP I Pl Vel deltaP 

Vanuit Ev-- 0.1 zou een lineaire vergelijking vorm van Vc er zo uit moeten zien: 
Vcw = 0.00208- 2.6 . 10-7

. (P-800) 

(met w van werkelijkheid in het subscript) 
De afleiding is in appendix C.2. gegeven. 

B.5.2. Vcnref. 

( b.3. ) 

( b.4. ) 

Voorlopig wordt aangenomen dat Vc het gedrag van Vcref volgt. De vraag die er nu ligt is: komt Vcnref 
overeen met de werkelijke vraag Vcw afgeleid uit Ev? V erefis al in paragraaf 4.2.3. gegeven: 

Vcref =kapot. KKref =kapot. budget I (vk + P.kapot) ( b.5. ) 

Tot nu toe is altijd met KKref in de vorm KKref = ( )/( ) gewerkt (formule 4.3.). Deze vorm was een gevolg van 
keuzes gedaan bij het ontwerpen van de consument. De Taylor benadering van deze KKref geeft, (zie appendix 
C.3.): KKref= 1,6 - 0.0007. (P-800) 
ofwel: 
Vcref = 0.0013. KKref = 0.00208- 9.1 .10·7 (P-800) 

De richtingscoefficienten van Vcw en Vcref, { 2.6 . 10·7 en 9,1 . 10-7 kk/gulden } hebben dezelfde orde van 
grootte. Er is een zeer groot vermoeden dat de instabiliteit niet door dit verschil wordt veroorzaakt. Voor het keten
model is dit resultaat voorlopig goed genoeg. In principe voldoen Vcref en dus KKref = ( )/( ) van formule 4.3. 
voorlopig. 

Om redenen die later duidelijk zullen worden wordt toch verder gewerkt met KKref in de lineaire vorm: 
KKref = 1 ,6 - const . (P-800) ( b.6. ) 

Voor de constante wordt voorlopig de const = 0.0007 kk/gulden gebruikt die is afgeleid uit KKref=( )/( ) van 
formule 4.3. 

Het voordeel van het in een lineaire vorm schrijven is dat de gevolgen van een aanpassing in die vergelijking 
beter te overzien zijn. De constante veranderen kan er mogelijk voor zorgen dat eigenschappen van de consument 
beter gaan fuctioneren. Eerst moet worden onderzocht of het aanpassen van de const wel nodig is. Hier wordt later 
op terug gekomen. 
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8.6. Instabiliteit door een te onnauwkeurige Vcp? 
Er wordt voorlopig aangenomen dat Ven Vcnref volgt en de vraag van de consument klopt. De producent heeft 

het volgende model van de consument: Vcnp = 57408 - 59.8. P 
Om te weten of deze vraagfunctie realistisch is is e; de prijselasticiteit van berekend. In appendix C.4. staat de 

afleiding. Het resultaat is: Ev = -5. 
De prijselasticiteit moet zich in het interval [ -1 ,0] bevinden. Dat is hierbij niet het geval en V cnp(P) is dus niet 

realistisch. Daar komt nog bij dat de prijselasticiteit van V cnp anders is dan die van V cref. V cnp heeft dus een 
andere prijsafhankelijkheid dan Vcnref. Om te weten te komen of dit verschil de instabiliteit veroorzaakt moet het 
effect hiervan worden onderzocht. 

Vcnp en Vcnrefvergelijken. 
Er wordt verondersteld dat het gedrag van V en lijkt op dat van V cnref want V en probeert V cnref te volgen. Als 

deze veronderstelling niet klopt wordt hier later voor gecorrigeerd. 

Uit formules b.5 en b.6. is gebleken dat: Vcnref = n.kapot. KKref = n.kapot. { 1,6- const (P-800) } 

De ketengegevens gegevens van paragraaf 5.2.5. invullen geeft, (zie appendix C.S.) uitgaande van de constante, 
const= 0.0007 kk/gulden: Vcnref= 12917-4,2. P ( b.8.) 

Er is al gegeven dat: Vcnp(P) = 57408 - 59.8. P ( b.9.) 

In onderstaande figuren zijn beide vraagcurven (niet op schaal en verhouding) weergegeven. De figuren zijn 
alleen ter verduidelijking bedoeld. 

Als de prijs P gelijk is aan zijn streefwaarde 800 gulden dan geldt er dat Vcnref en Vcnp ook gelijk zijn aan hun 
streefwaarde en tevens gelijk zijn aan elkaar. Voor P = 800 gulden geldt: 
Vcnref(800) = Vcnp(800) = 9568 kk/week. 

+ 
Vraag + 

Vraag 

9568 

800 

p_. 

Figuur B.6. Hoe Vcnref en Vcnp van P afhankelijk zijn 

Ycnp 

------i 
I 
I 
I -----+--, 
: I 
: I 
I 

Po 
p_. 

I 
P1 

a) geeft weer hoe de referentie-vraag van de consument reageert op een verandering van de prijs P van 800 naar Pl. 
b) geeft weer hoe de door de producent verwachte reactie is. 

800 en 9568 zijn de streefwaarden van respectievelijkPen Ven (en dus ook van Vcnret). De afwijking vanPen 
Vcnref t.o.v die streefwaarde is dus gemakkelijk uit figuur 6.6. af te lezen. In figuur 6.5. is ook het verschil t.o.v. de 
streefwaarde verwerkt. Door de beide figuren met elkaar te combineren is een deel van het inzicht te verkrijgen in 
het opslingeren of uitdempen van een afwijking als hij de loop "doorloopt". 
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Om de uitleg kort te houden wordt er een pijltje ( -7 ) gebruikt om "hieruit volgt of gevolg" aan te geven. 
De producent probeert met de prijs P het koopgedrag van de consument te regelen. Op basis van zijn model kiest de 
l.b.e. van de producent een P. Deze P gaat naar de consumenten -7 alle consumenten samen leveren een vraag die 
minder van 9568 kk/week afwijkt dan de producent m.b.v. Vcnp had verwacht -7 In het algemeen past deze vraag 
beter bij de producent dan door de producent werd verwacht -7 de afwijking in de voorraadhoogte VH is kleiner 
dan verwacht. De volgende P die de l.b.e. van de producent kiest ligt dichter bij 800 gulden -7 Elke waarde gaat 
steeds meer naar de bijbehorende streefwaarde toe -7 deze loop doorlopen toont aan dat het gedrag stabiel is. 

Deelconclusie: Er vanuit gaande dat Ven Vcnref volgt is het feit Vcnp(P) * Vcnref(P) niet de oorzaak van de 
instabiliteit. 

8.7. Volgt Ven eigenlijk Vcnref wel? 
Als de instabiliteit niet wordt veroorzaakt door het feit dat Vcnref(P) * Vcnp(P) dan moet eens goed gekeken 

worden naar de veronderstelling dat Ven Vcnrefvolgt. 
Het gedrag van V en is opgebouwd uit: 
.l) het bereiken van de referentie-waarde aannemend dat Vcnref constant is. 
21 van de referentie-waarden als P verandert. Als P verandert veranderen namelijk bij de consument de volgende 

referentie- waarden: Vcnref en KKref. 
l) wat de consument doet om zowel Vcnref als KKref te kunnen volgen. Hierbij houdt hij in de afweging ook 
rekening met het bereiken van de referentie-waarde van geld, Gref. 

Hieronder volgt een analyse van elk bovengenoemd punt. 
.l) Het bereiken van constante referentie-waarden is geen probleem. Als de referentie-waarde (en dus P) constant 
blijven vervalt er een deel van de interactie tussen de producent en de consument. Dat deel van de dynamica in 
Vc(k) dat werd veroorzaakt door die interactie, is er dan niet meer. 
De producent en de consument zijn wat meer van elkaar ontkoppeld en de ene l.b.e. hoeft wat minder rekening te 
houden met het gedrag van de andere. 
21 De volgende referentie-waarden zijn alsvolgt van P afhankelijk: 

KKref = I ,6 - 0.0007 . (P-800) 
Vcnref= I29I7-4.2.P 

l) Het is niet zo dat Ven alleen Vcnref volgt. Ven wordt op een complexere manier bepaald. Ven is namelijk de 
uitkomst van een afweging tussen Vc- Vcref, G- Gref en KK- KKref. 
De consument probeert ook KK de veranderende waarde KKref te laten volgen. 

De gevolgen van hetgeen in punt 3 genoemd wordt zijn nog niet bestudeerd. 
Punt 3 geeft ons een nieuw inzicht in het gedrag van de consument. Er wordt bestudeerd hoe groot voor delta 

Ven het effect is van de verandering in de KKref-waarde als aangenomen wordt dat KK precies KKref volgt. Dat 
effect is af te schatten met: 
delta V en = n . kapot . delta KK 
Al gegeven was dat KKref = I ,6 - const . (P-800) 
Om een idee te krijgen over hoe groot delta Ven is, als die wordt bepaald door zowel de verandering in Vcnref als 
de verandering in KKref, wordt de volgende grove schatting gemaakt: 

delta Ven!::: delta Vcnref + n. delta KKref 
delta V en !::: -I.n.kapot.const.( delta P) + -I.n.const.( delta P) 
delta Ven- -l.n.const.(delta P) ( b.8.) 

Deelconclusie I: De verandering in KKref heeft ongeveer een factor (I/kapot) grotere invloed op V en dan V cnref. 
( I/kapot= 1/0.00I3!::: 769) 

Deelconclusie 2: De aanname dat het gedrag van Ven lijkt op Vcnrefblijkt niet te kloppen. 
Reden: de gevolgen van een verandering in de KKref waren over het hoofd gezien. 

In de volgende paragraaf (paragraaf B.8.) wordt besproken wat voor de stabiliteit de gevolgen zijn van het feit 
dat Ven nauwelijks Vcnrefvolgt. 

In paragraaf B.9. wordt besproken welke aanpassingen er moeten worden gedaan. Vanaf paragraaf 6.9. wordt er 
met een Vn gewerkt die anders afhankelijk is van P. 

XI 



8.8. De oorzaak van de instabiliteit. 
De producent probeert met de prijs P het gedrag van de consument te regelen. Daarom worden vergeleken: de 

vraag van alle consumenten samen, Ven, en de vraag die de producent verwacht, Vcnp. 
KKref verandert door de prijs. Als KK dan KKref volgt geldt er voor Ven (zie vorige paragraaf): 

delta Ven:::- I.n.const.(delta P) = -5980 . deltaP ( b.9. ) 
delta Vcnp = -59.8. deltaP ( b.IO.) 

In tegenstelling tot Vcnref reageert Ven veel heftiger op een verandering in de prijs dan de producent dat met 
V cnp had verwacht. Hierdoor wordt de instabiliteit veroorzaakt. 

Voor grote afwijkingen geldt in benadering per onderdeel van het model van de keten het volgende gedrag (in 
appendix C.6. worden ze afgeleid): 

De l.b.e. van de producent: 
P(k)'::: constante . VH(k)' 
(delta Vcnp(k))::: -59.8 (delta P(k)) 

De l.b.e. en het proces van alle consumenten samen: 
( delta V cn(k) ) ::: -5980 ( delta P(k) ) 

Het proces van de producent: 
VH(k+ 1) 'wens - VH(k + 1 )'resultaat ::: - V cnp(k)' + V cn(k)' ( b.ll. ) 
VH'wens is de VH' die de l.b.e. v/d producent voor ogen heeft en zou ontstaan als de vraag van alle consumenten 
samen gelijk zou zijn aan Vcnp. De l.b.e. van de consument wil VH' gelijk aan nul en regelt VH'wens daarna toe. 
VH'resultaat is de VH' die er door de V en ontstaat. 

Resultaat van het combineren van figuren B.S. en B.6. 

De vergelijkingen geven een grove indicatie hoe de onderdelen zich gedragen. Hieronder wordt dit gedrag 
beschreven door figuur B.S. en figuur B.6. met elkaar te combineren. Elke stap is in figuur B.7. getekend. In figuur 
B.7. wordt het verloop van de prijs en de vraag van alle consumenten samen weergegeven. 

Uitgangssituatie in figuur B.7. VH is iets te laag, 
P(O)'= 0 en, Vcn(O)'= 0 
We beginnen dus in het snijpunt van de twee vraagcurven. 
(De VH is niet in het figuur weergegeven) 

l.b.e. v/d producent verhoogtPietsom de vraag iets af te remmen 7 ~P(l) 

(horizontale lijn naar rechts). Bij de nieuwePis een vertikale stippellijn naar beneden getrokken. Snijpunt van deze 
stippellijn met de vraaglijn geeft de nieuwe vraag. 

I.p.v.~ Vcnp(l) krijgt de producent echter een grotere verandering in de vraag dan verwacht:~ Vcn(l). 
(~ Vcn(l) geeft de vertikale lijn naar beneden) 
De vraag Vcn(l) is dus wat kleiner dan de producent had verwacht 7 

De VH(l) is groter geworden dan de l.b.e. had bedoeld. Om hiervoor te compenseren gaat de prijs P met een 
stap~ P(2) omlaag. (horizontale lijn naar links) 

De consument krijgt~ P(2) binnen en de verandering in vraag van de consument is~ Vcn(2). Omdat ~P(2) groter is 
dan ~P(l) is ~Vcn(2) groter dan ~Vcn(l) ( ~Vcn(2) is de vertikale lijn naar boven) 

Deze vraag Vcn(2) is te groot voor de producent waardoor VH(3) veel kleiner is dan verwacht. Om de VH op piel 
te kunnen brengen stelt de producent een hoge prijs in. De nieuwe P is ~ P(3) groter dan degene van k=2. 
(horizontale lijn naar rechts) 
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De grotere 1.1 P(3) geeft een grotere 1.1 Vcn(3) ~ (vertikale lijn naar beneden) 

~ VH veel te groot ~producent kiest de Prijs nog lager dan de vorige keer (dus nog grotere !.1P(4) ,horizontale 
lijn) 

-7 consument reageert heftiger met zijn vraag, L1Vcn(4) is de vertikale lijn -7 zo slingeren de waarden steeds verder 
op ~ instabiliteit. 

In het model is op een gegeven moment 1.1 V en zo groot dat de vraag negatief wordt, ofwel de consument 
brengt zijn goederen terug naar de producent. De voorraadhoogte wordt dan heel erg hoog -7 de prijs heel 
laag -7 De vraag van de consument veel hoger dan twee tijdstippen daarvoor -7 De voorraadhoogte 
negatief enz. 

Als al deze gebeurtenissen in een figuur worden getekend ontstaat er een spinneweb, zie figuur B.7. 
de horizontale verschuiving in figuur B.7. ontstaat door 1.1 Pen de vertikale verschuiving is door 1.1 V 
Het is een spinneweb dat zich naar buiten uitbreit -7 dus van de streefwaarden af -7 het model is instabiel. 

t-~v~:r~ 
+--------------

6Vcn(1) 

Ven 

Vcnp 

1111111 Prijs---. 

Figuur B.7. Vcnp is de vraag die ervoor moet zorgen dat bij de producent de waarden (dus ook VH) naar de 
streefwaarden toegaan. 1.1 Ven is echter een stuk groter dan Ll Vcnp. De reactie van de consument op een gegeven 
prijs is veel groter dan voor de producent goed is -7 I VH'(k+ 1) I > I VH'(k) I -7 I P'(k+ 1) I > I P'(k) I -7 

I Vcn'(k+1) I > I Vcn'(k) I -7 I VH'(k+2) I > I VH'(k+l) I -7 enz -7 instabiliteit. 
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B. 9. Hoe het model is aangepast zodat Ven wel realistisch is. 
In het model was het gedrag van V en dus niet realistisch. Het model is daarom aangepast. Dit is gedaan door de 

constante in KKref aan te passen. Deze constante wordt afgeschat m.b.v. de Ven afgeleid in paragraaf B.6. : 
delta Ven~ -l.n.const.(delta P) 

en 
Ev = -0.1 gegeven in paragraaf B.4 .. 
Als de (delta Ven) en de (delta P) t.o.v. de streefwaarden worden genomen is Ev (formule b.3.) te schrijven als: 

Ev =delta Vc I Vel= TI....: delta Vc = Pl. n. delta Vc 
deltaP I P1 Vel deltaP Vel . n. deltaP 

Pl . delta Ven = 800 . -1.4600000. const .(delta P) 
Vcn1 . deltaP 9568 deltaP 

Hieruit volgt: const ~ 2.6 . 10·7 ~ 3 . 10·7 kk/gulden 

De constante is af geschat met: const 3 . 10·7 kk/gulden Het gaat hier om een grove schatting. 

V cnref heeft dan de vorm: V cnref = kapot . KKref = kapot . { 1,6 - 0.0000003 . (P-800) } 
Deze formule heeft t.o.v. de formule Vcref =kapot. budget I (vk + P.kapot) 
twee essentiele verschillen: 
1) hij is lineair, en 
2) de richtingscoefficient ( const ) van P is anders. 

zolang er gewerkt wordt met Vcref =kapot. KKref is er in de situatie dat alle referentie-waarde gelijk zijn aan 
hun streefwaarde geen nadeel van deze verandering. In andere situaties is er wel een klein nadeel maar dat wordt 
door de regelaar van de consument onderdrukt. (zie appendix C.7.) Het nadeel is dat de sub-optimale situaties van 
de consument niet echte evenwichtssituaties zijn. Niet alle ( )' waarden kunnen tergelijk gelijk zijn aan 0. Dit is 
echter (bijna) niet merkbaar in het gedrag van de consument. Het voordeel van de nieuwe KKref is veel groter dan 
dit kleine nadeel. Het voordeel is dat Ven realistischer is en dat het model stabiel is. 

Toen de geschatte const = 3 . 10"7 kk/gulden in het model werd ingevoerd bleek het model van de keten wel stabiel 
te zijn. Verder was het gedrag van de producent en de consument realistisch. Het effect van het genoemde voordeel 
is dus veel groter dan het genoemde nadeel. 
deelconclusies 
1) de nieuwe constante (const = 3 . 10-7 kk/gulden) wordt in KKref gebruikt. 
2) de keten is dan wel stabiel. 

Opm: De weegfactoren Q en R (die in het kwadratisch criterium worden gebruikt) hebben ook een grote 
invloed op 
1) de te kiezen constante of/en 
2) het onderdrukken van de fouten in het gedrag van de producent of de consument. 
De waarden in Q en R zijn daarom zo gekozen dat alle signalen vergelijkbaar sterk gewogen worden. 

Er is ook geprobeert om de const in KKref theoretischer af te leiden. De afleiding is gebaseerd op de regeltechniek 
toegepast op de instabiliteits loop. Mede gezien de tijd is het niet gelukt om daar uit te komen. Deze afleiding is in 
appendix C.S. gegeven. 
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Appendix C: de appendix van appendix 8. DOCN-App-C 

Appendix C. 1. (zie paragraaf 8.5. 1. ) 

Bron [ 10 ] geeft Ev van huishoudelijke apparaten= - 0.5. De koelkast is een primair goed 7 Ev =- 0.1 geschat 

Appendix C.2. (zie paragraaf 8.5.1.) 

De Ev van de koelkast is geschat op: Ev :e -0.1 zie appendix C.l. 
Ev heeft betrekking op de vraag van 1 consument dus: 

Ev =delta Vc /Vel = fl.... delta Vc 
deltaP I PI Vel deltaP 

Stel V c = a + b.(P- Pref) 7 a= V cref = 9568/4600000 = 0.00208 kk/week 

Ev = ll . delta V c = Pref . b = 800 . b = -0.1 
Vel deltaP Vcref 0.00208 

b = 2.6 . 10-7 kk/week./gulden 

Vanuit Ev =- 0.1 zou een lineaire vergelijking vorm van Vc er zo uit moeten zien: 
Vcw = 0.00208- 2.6.10-7 

. (P-800) 

Appendix C.3. (zie paragraaf 8.2.) 

( b.3.) 

(c.l. ) 

( b.4. ) 

KKref is te zien als de streefwaarde van het aantal koelkasten dat de gemiddelde consument wenst te hebben. Tot 
nu toe hebben we aangenomen dat: 

KKref = budget I ( vk + p.kapot) 

In de koelkast-keten geldt: vk = f2/week per koelkast, Pref= f 800 en kapot= 0.0013/week per koelkast 
dus Pref. kapot :e fl/week per koelkast. 7 KKref = 1,6 koelkasten 

( 4.3. ) 

Als deze waarden van de koelkastketen in KKref worden ingevuld is er de vraag of KKref op een realistische 
manier van de prijs afhankelijk is. KKrefvan formule 1 is m.b.v. toepassen van Taylor te benaderen: 

Taylor: f(x) = f(a) + f(a) . (x-a)+ rest 

KKref.:: KKref(Pref) + I delta KKref I . (P-Pref) 

I deltaP I 
metP=Pref 

KKref .::. Budget + -l.kapot.budget . (P-Pref) 

(vk + kapot.Pret) (vk + kapot.Pret)2 

KKref.:: 4 864 - 0,0013.4,864 . (P-Pret) 
2 + 0,0013.800 (2 + 0,0013.800)2 

1,6 - 0.0007 (P-800) ( c.2.) 
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Appendix C.4. (zie paragraaf 8.6.) 

Er wordt voorlopig aangenomen dat Ven Vcnref volgt en de vraag van de consument klopt. De producent heeft 
het volgende model van de consument: 
Vcnp = 57408 - 59.8 P 

Om te weten of deze vraagfuctie realistisch is is er de prijselasticiteit van berekend. Het resultaat is: Ev = -5. 

Ev =delta Vcp I Vcp1 = ~ delta Vcp = P1. n. delta Vcp 
deltaP I P1 Vcp1 deltaP Vcp1 . n. deltaP 

P1 . delta Vcnp = 800. -c3 = 800. -59.8 = -5 
Vcnp1 . deltaP 9568 9568 

Appendix C.S. (zie paragraaf 8.6. ) 

V cnref = n.kapot. KKref = n.kapot . { 1,6 - const . (P-800) } 
V cnref = 4600000 . 0.0013 . { 1,6 - 0.0007 . (P-800) } 
V cnref = 5980 { 1,6 - 0.0007 .P + 0.56 } 
Vcnref = 9568 + 3349- 4.2. P 
Vcnref = 12917- 4.2.P 

Appendix C.6. (zie paragraaf 8.8.) 

( c.3. ) 

( b.8.) 

Voor grote afwijkingen geldt in benadering per onderdeel van het model van de keten het volgende gedrag: 

De l.b.e. van de producent: 
P' !::e constante . VH' 

verklaring: 
Voor de l.b.e. van de producent geldt: Ulp(k)'= -K. XCk)' ofwel: 

[
P(k)'] = _ K . [VH(k)'] 
l(k)' PR(k)' 

De grote afwijkingen komen alleen in P en VH voor -7 
P' !::e constante VH' 

( c.4. ) 

(delta Vcnp) !::e -59.8 (delta P) ( b.10.) 

Dit is al in paragraaf B.3. gegeven. De richtingscoefficient is gelijk aan -1 . c3 en c3 = 59.8 kklweek/gulden. 

De l.b.e. en het proces van alle consumenten samen: 
(delta Ven) !::e -5980 (delta P) 
Dit is al in paragraafB.7 en B.8 afgeleid. 

Het proces van de producent: 
VH(k+1)'wens- VH(k+1)'resultaat!::e -Vcnp(k)'+ Vcn(k)' 

( b.9.) 

( b.11.) 

VH'wens is de VH' die de l.b.e. vld producent voor ogen heeft en zou ontstaan als de vraag van alle consumenten 
samen gelijk aan Vcnp zou zijn. De l.b.e. van de consument wil VH' gelijk aan nul en regelt VH'wens daarna toe. 
VH'resultaat is de VH' die door de V en ontstaat. 
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De vergelijking is op de volgende manier afgeleid uit de toestandvergelijking van de producent aannemend dat I' en 
PR'klein zijn t.o.v. P'en VH': 

VH(k+l) = VH(k) + PR(k) - Vcn(k) geeft: 
VH(k+l)' = VH(k)' + PR(k)'- Vcn(k)' ~ VH(k)'- Vcn(k)' 

VH(k+l)'wens ~ VH(k)'- Vcnp(k)' 
VH(k+ l)'resultaat - VHCk)'- Vcn(k)' -

VH(k+l)'wens- VH(k+l)'resultaat ~ -Vcnp(k)'+ Vcn(k)' 

Appendix C. 7. (zie paragraaf 8.9. ) 

Is het gebruiken van de nieuwe KKref = 1,6- const. (P-800) een probleem voor de lineaire vergelijkingen? 

Vanuit appendix 4.1. is gegeven: 
KK(k + 1 )-KKref = (I-kapot) { KK(k)-KKref} - kapot.KKref + V c(k) 
KK(k+l)' =(I-kapot). KK(k)' - kapot.KKref + Vc(k) 
als KK' = 0 volgt er: 
V cnref = kapot . KKref. Welke vorm KKref heeft is niet van belang. 

Vanuit appendix 4.1. is ook gegeven: 
O(k+ 1 )'= O(k)' +budget -vk.KK(k) - P(k).V c(k) 
O(k+ 1)'= O(k)' +budget -vk.{KK(k)-KKref} -vk.KKref -P(k).Vc(k) 
O(k+l)'= O(k)' +budget -vk.KK(k)' -vk.KKref -P(k).Vc(k) 

Er is de eis dat als 0'=0 en KK'=O er geldt Vc'=O ofwel Vc=Vcref 
0 = 0 +budget- 0 -vk.KKref -P(k).Vcref 
hieruit volgt: 
Budget= vk.KKref + P(k).Vcref = (vk + P(k).kapot). KKref 
ofwel KKref = budget I (vk + P(k).kapot) 
Budget is een constant getal 
Voor KKref de waarde { 1,6 - const.(P-800) } invullen verandert in de vergelijking: 
O(k+ 1)'= O(k)' +budget -vk.KK(k)' -vk.KKref -P(k).Vc(k) 
0 = 0 +budget- 0 -vk.KKref -P(k)Vcref 
0 = 0 +budget- 0 -vk.KKref -P(k).kapot.KKref 
0 =budget- { vk + P.kapot} . { 1,6- const.(P-800) } 
voor elke P-:!- 800 geldt er dan 0 ;t. 0. In de sub-optimalisatie van de consument is er dus geen evenwicht-situatie. 

Als P = 800 en KK'=O, 0'=0 en Vc'=O dan geldt er wel 0=0. De vergelijking is in zijn streefpositie wel stabiel 
De regelaar brengt het proces van de consument naar die situatie. Het is dus niet een groot probleem. 

Dit alles is een bijkomstigheid, omdat de regelaar sterk genoeg is is het slechts een klein nadeel. Het (bijna) niet 
merkbaar in het gedrag van de consument. Het voordeel van de nieuwe KKref is veel groter dan dit kleine nadeel. 
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Appendix C.B Wiskundige/theoretische afleiding. 

Poging tot een theoretische/wiskundige afleiding van de constante in KKref. 

Hier wordt de loop wiskundiger bekeken. De belangrijkste signalen die de loop doorlopen worden bestudeerd. 
onderzocht wordt of de constante kan worden afgeleid vanuit de manier hoe de belangrijkste signalen worden 
bepaald. Omschrijven en toepassen van princiepes van de regeltechniek geven dan mogelijk beter inzicht in welk 
gebiedlof interval "const" moet zitten zodat de keten stabiel is. 

De l.b.e. van de producent. 

In de l.b.e wordt gewerkt met P' = P- Pref en I'= I - Iref. 
Pref en lref zijn constant. P' en I' worden op de volgende manier bepaald: 

[P'] = _ K ·[VH'] 
I' PR' 

[
0.0025 0.0167] 

Matlab gaf: 
0.0000 0.0030 

Werking op I' is niet zo groot -7 Stel de productie verandert niet zo snel en PR' ""0 

P(k)'"" 0.0025 VH(k)' 

Het proces van de producent. 

VH(k + 1 )' = VH(k)' + PR(k)'- { V cn(k) - 9568 } 
stel PR(k)'"" 0 gevolg: 
VH(k+1)'= VH(k)'- { Vcn(k)- 9568 } 

P(k)' invullen geeft: 

P(k+1)'=P(k)'- { Vcn(k)-9568 }.{ 0.0025} 

We willen een vorm 

P(k+1)'= a P(k)' met la I< I -7 stabiel 
I a I ~ 1 -7 problemen. 

Om het in deze vorm om te kunnen schrijven moet Vcn(k)- 9568 worden uitgewerkt in een term met P(k)'. 
Daarom wordt nu de consument bestudeerd. 

( c.4. ) 

(c.S. ) 

( c.6.) 

( c.7.) 
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De consument. 

In de l.b.e. wordt de vraag Vc alsvolgt bepaald: 

[KK'] [KK'] Vc'= -K · G' = -[kl k2} G' (c.S.) 

K wordt bepaald uit A, B, Q en R. Omdat B in het model P als parameter bevat is K dus van P afhankelijk. 

Van formule c.7. is nog onbekend: { Vcn(k)- 9568 }. 

Vc'= Vc- Vcref= Vc- kapot. KKref= Vc- kapot. { 1,6- const.(P-Pret)} = 
Vc- {9568/n} + {kapot.const.(P-Pret)} 

verder geldt er 
Vc'= -k1. KK' -k2. G'= -kl.{KK- KKref} -k2 .{G- Gref} = -kl.{KK- (1,6- const(P-Pret))} -k2.{G- Gref} 
=- kl.{KK- 1,6} + kl.const.{P- Pref}- k2.{G- Gref} =- k1. {KK- 1,6} + kl.const.{P- 800}- k2.{G- 1000} 

De twee formules voor Vc' aan elkaar gelijk stellen geeft: 

Vc- {9568/n} + {kapot.const.(P-800)} = Vc' =- kl.{KK-1,6} + kl.const .{P-800}- k2 .{G-1000} 
Vc- {9568/n} = - {kapot.const.(P-800)} + kl.const.{P-800} - kl.{KK-1,6} - k2.{G-1000} 
Vc- {9568/n} = (k1-kapot).const.{P-800} -kl.{KK-1,6} -k2.{G-1000} 

k1(P) is grofte benaderen met: 
k1(P)::: 0.37 - 0.000264. P = 0.16 - 0.000264. (P-800) 

k2(P) is grof te benaderen met: 
k2(k)::: -o.oo105 + 3.75. 10·7 . P = -o.ooo75 + 3.75 .10·7 . (P-soo) 

Vc- {9568/n} = (0.16- 0.000264.{P-800} -kapot) .const .{P-800} - (0.16 - 0.000264.{P-800}). {KK-1,6} 
- (-0.00075 + 3.75 .10·7 {P-800}). {G-1000} 

2 V c - { 9568/n} = (0.16 - kapot) .const . { P-800} - 0.000264 .const . { P-800} 
- (0.16 - 0.000264 .{P-800}). {KK-1,6} + 0.00075 .{G-1000})- 3.75 .10·7 . {P-800} .{G-1000} 

Vc- {9568/n} = 0.159 .const. {P-800} -0.000264. const. {P-800}2
- 0.16. {KK-1,6} + 

0.000264 . {P-800}) . {KK-1,6} + 0.00075. {G-1000})- 3.75. 10·7 . {P-800}. {G-1000} 

Resultaat: 

Vc- {9568/n} = + 0.159 . const . {P-800} 
-0.16 {KK-1,6} 
+ 0.00075 . {G-1000} 
-0.000264 .const. {P-SOO}.{P-800} 
+ 0.000264 {P-SOO}.{KK-1,6} 
-3.75 .10·7 {P-SOO}.{G-1000} ( c.9.) 

Conclusie: 
Ven - 9568 omschrijven in een P(k)' vorm is ingewikkeld. benaderen is heel moeilijk en moet heel naukeurig 

gebeuren. (De regeltechnische afleiding niet gemakkelijk). Aanbeveling: moet toch later worden uitgewerkt. 
In dit verslag wordt gewerkt met const = 3 . 10·7 koelkasten/gulden afgeleid m.b.v. Ev = - 0.1 . 
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Appendix D: de appendix van hoofdstuk 4. 

Appendix D.1. De gemiddelde consument. (Van paragraaf 4.4.c.) 

Afleiden van de vergelijkingen in de vorm U'(k) voor de consument. 

In het (LQR) kwadratische criterium wordt het verschil tussen de huidige waarden en de referentiewaarden gebruikt. 
Om deze reden worden de toestands-en de uitgangs-vergelijking (3.4) en (3.5.) omgeschreven: 

KK(k+l) = (1-kapot).KK(k) + Vc(k) 
G(k+ 1) = G(k) +budget- vk.KK(k)- P(k).Vc(k) 
wordt: 
KK(k+l)- KKref= (1-kapot).{KK(k)-KKref}- kapot.KKref + Vc(k) 
KK'(k+l) = (1-kapot).KK'(k) -kapot.KKref +Vc(k) 

In paragraaf 4.2.4. is al uitgerekend dat kapot.KKref =V cref dus 
KK'(k+l) = (1-kapot).KK'(k) + Vc(k)-Vcref 
KK'(k+l) = (1-kapot).KK'(k) + Vc'(k) 

G(k+l) = G(k) +budget- vk.KK(k)- P(k).Vc(k) 
G(k+l)- Gref = G(k)- Gref +budget- vk.KK(k)- P(k).Vc(k) 
G'(k+l) = G'(k) +budget- vk.KK(k)- P(k).Vc(k) 
Het verband tussen budget en andere waarden is formule (4.3.) : KKref = (budget)/( vk + kapot.P(k)) 
budget in de vorige vergelijking invullen geeft: 
G'(k+l) = G'(k) + KKref.(vk+kapot.P(k)) -vk.KK(k)- P(k).Vc(k) 
G'(k+l) = G'(k) + KKref.vk- vkKK(k) - KKref.kapot.P(k)- P(k).Vc(k) 
G'(k+l) = G'(k)- vk. {KK(k)- KKref}- P(k). {Vc(k) + KKref.kapot} 
V cref = kapot.KKref invullen geeft dan: 
G'(k+l) = G'(k)- vk.KK'(k)- P(k).Vc'(k) 

Resultaat van het omschrijven: 
KK'(k+l) = (1-kapot).KK'(k) + Vc'(k) 
G'(k+l) = G'(k)- vk.KK'(k)- P(k).Vc'(k) 
ofwel: 

[
KK'(k + 1)] = [1- kapot 0]· [KK'(k)l + [ 1 ]· Vc' k 
G'(k + 1) - vk 1 G'(k) - P(k) ( ) 
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Appendix D.2. De gemiddelde producent 

Appendix D.2.a. De gemiddelde producent. ( Van paragraaf 4.5.c. ) 

Afleiden van de lineaire toestandvergelijking 

De toestandsvergelijking: Uit vergelijkingen (3.4) en (3.5) volgt als (4.5) wordt ingevuld: 

VH(k+1) = VH(k) + PR(k)- Vcn(k) = VH(k) + PR(k)- Vcnp(k) 
VH(k+ 1) = VH(k) + PR(k)- { c2- c3.P(k)} 
omdat PRref = V cnpref geldt er: 
{ VH(k + 1)-VHref} = { VH(k)-VHref} + { PR(k)-PRref} -{V cnp(k)-V cnpref} 
VH'(k+ 1) = VH'(k) + PR'(k)- { [c2-c3.P(k)]-[c2-c3.Pref1} 
VH'(k+l) = VH'(k) + PR'(k) + c3. P'(k) 

PR(k+l) = PR(k) +cl. l(k) 
PR(k+ 1) - PRref = PR(k) - PRref +cl . l(k) - 0 want Iref = 0 
PR'(k+l) = PR'(k) +cl . I'(k) 

Resultaat: de gelineairiseerde toestandsvergelijking 

VH'(k+ 1) = VH'(k) + PR'(k) + c3. P'(k) 
PR'(k+l) = PR'(k) +cl. I'(k) 
ofwel: 

[
VH'(k + 1)] = [1 IJ . [VH'(k)] + [c3 
PR'(k + 1) 0 1 PR'(k) 0 

0] [P'(k)] 
cl /'(k) 

Appendix D.2.b. De gemiddelde producent. ( Van paragraaf 4.5.c. ) 

Afleiden van de lineaire uitgangsvergelijking 

De uitgangsvergelijking: 

De uitgangsvergelijking is op de winst na gelijk aan de toestandsvergelijking: 

W(k) = P(k). Vcn(k) - Kl . PR(k)- l(k) = P(k). Vcnp(k)- Kl . PR(k)- l(k) 
W(k)- Wref = P(k) . Vcnp(k)- Kl . PR(k)- l(k)- Wref 

W ref = Pref. V cnpref - K l.PRref- Iref = Pref. V cnpref - K l.PRref 

dus: 
W(k)-Wref = P(k).Vcnp(k)- Kl.PR(k)- l(k) - Pref.Vcnpref + Kl.PRref 
W'(k) = -Kl.PR'(k)- I'(k) + P(k).Vcnp(k)- Pref.Vcnpref 

De term P. Vcnp is niet lineair. Daarom gaan we die hier P(k).Vcnp(k)- Pref.Vcnpref nog verder uitwerken. 
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P(k).V cnp(k) -Pref. V cnpref= P(k). { c2-c3.P(k) }-Pref{ c2-c3.Pref}= 
c2.(P(k)-Pref) -c3(P(k/-Pref) = c2.P'(k) -c3(P(k)2-Pref) 
We maken nu gebruik van de formule van Taylor: 
f(x) ~ f(a) + f(a).(x-a), We nemen dus aan: P2 =Pref+ 2.Pref.(P- Pref) 
dit invullen geeft: 
c2.P'(k) -c3(P(k)2-Pref) = c2.P'(k)- 2.c3.Pref.(P(k)-Pref) = c2.P'(k)- 2.c3.Pref.P'(k) 

invullen in W'(k) geeft: 
W'(k) = -Kl.PR'(k)- I'(k) + [c2-2.c3.Pref].P'(k) 
Pref= (c2 + Kl.c3)/(2.c3) dus: 
W'(k) = -Kl.PR'(k)- I'(k)- Kl.c3.P'(k) 

Resultaat: De gelineariseerde basis-uitgangsvergelijking. 

[

VH'(k)] [1 
PR'(k) = 0 

W'(k) 0 

en 

~ ]· [P'(k)] 
I'(k) 

-1 

[
VH'(k + 1)] = [1 IJ . [VH'(k)] + [c3 0] . [P'(k)] 
PR'(k + 1) 0 1 PR'(k) 0 cl I'(k) 
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Appendix E: de appendix van hoofdstuk 5. 

Inhoud appendix E. 
Appendix E.I. De samenstelling van een kast 
Appendix E.2. Hoeveel nut heeft het scheiden van CFK's uit koelkasten? 
Appendix E.3. De gegevens van de koelkast keten 
Appendix E.4. De prijs Pm van 1 eenheid materialen 
Appendix E.5. De prijs P van 1 koelkast 
Appendix E.6. Het energie-verbruik van de keten-deelnemers. 

Appendix E. 1. De samenstelling van een kast. 
Een nieuwe kast bestaat globaal uit, [ 4 ] 

23.7 Kg ijzer 
4.2 Kg Kunstoffen 
4.0 Kg PUR-swchuim 
1.8 KG Aluminimurn 
0.9 Kg koper 
0.8 Kg glas 
0.4 Kg rubber 
0.6 Kg overige stoffen 

520 gram CFK-11 
165 gramCFK-12 
300 gram olie. 

Appendix E.2. Hoeveel nut heeft het halen van CFK's uit koelkasten? 

Van de koelkastketen is bij het scheidingsproces het afvangen van de CFK's het belangrijkst. [ 4] en [ 5] 

Hoeveel nut heeft het scheiden van CFK's uit koelkasten? 
De omvang van het afvangen van CFK's in een scheidingsbedrijf moet worden vergeleken met de emrnissies die 

er in totaal hebben plaatsgevonden en plaatsvinden t.o.v.: 
1) al plaatsgevonden CFK-emrnissies in Nederland. 

De CFK-productie is nu verboden. Als we stellen dat er 500.000 koelkasten per jaar worden afgedankt en ze niet 
worden verwerkt dan veroorzaken de koelkasten die CFK's bevatten in totaal een CFK-emissie van ongeveer 1% 
van de totale Nederlandse uitstoot die ooit heeft plaatsgevonden. 

2) andere landen zoals China die nog heel veel meer CFK's produceren 
Conclusie van dhr Stoop [ 4 ]: 
Het heeft vanuit mondiaal milieuhygienisch standpunt geen zin om de weinige CFK's afkomstig uit Nederlandse 
koelkasten te elimineren. Het geld wat ermee gemoeid is, zou beter besteed kunnen worden aan de ontwikkeling 
van nieuwe koeltechnieken en nieuwe milieuvriendelijke koel- en schuim-middelen. 
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Standpunt t.o.v. koelkastverwerking. 

Er werd door dhr Stoop geconcludeerd [4] dat vanuit mondiaal milieuhygienisch standpunt het geld beter aan 
andere projecten kan worden besteed dan aan het ellimineren van CFK's uit koelkasten. 

Het is zeer aannemelijk dat het geld dat in Nederland in de koelkast-scheiding en verwerking wordt geïnvesteerd 
een minder groot direct milieu-effect heeft dan als het voor andere projecten t.a.v. milieu problemen wordt gebruikt. 
Toch vind ik dat Nederland in ieder geval genoeg geld in het goed scheiden van in Nederland afgedankte koelkasten 
moeten steken. Dit om de volgende redenen: 

Geld steken in het scheiden van koelkasten is toch zeer verdedigbaar/zinnig omdat: 
1) ledereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Elke branee is moreel verplicht zijn eigen afval op te 
ruimen. Ook als de bijbehorende milieubesparing klein is t.o.v. de al aangerichte schade en schade die op hetzelfde 
moment door andere wordt aangericht. 
2) Ter stimulatie van de technische ontwikkeling en het ver-groten van het inzicht in de "fysica" van de 
milieuproblemen. 
3) Het goed is voor het ontwikkelen van de bewustwording van hoe de verbanden t.a.v. milieuproblemen liggen en 
het de basisgedachte uitdraagt achter het totaalbeeld van milieubescherming. 
Op de lang termijn milieuvervuiling verminderen is niet direct gebaseerd op de hoeveelheid afval die wordt 
opgevangen maar is in de eerst plaats gefundeerd op het bewustzijn van de mens om duurzaam met het milieu om te 
gaan. Vanuit dat bewustzijn wordt hij bereid zijn offers te doen voor behoud van het milieu waar we allemaal van 
leven. De mens ziet nog lang niet grondig genoeg in dat hij op de manier zoals hij zich nu gedraagt hij zijn eigen 
leefklimaat verstoort. 
4) Nederland als land geld genoeg heeft om de koelkasten te scheiden en dus de verplichting heeft om een 
voortrekkersrol op zich te nemen. Een positieve houding van Nederland schept "verplichtingen" t.o.v. ander landen. 
Andere landen kunnen door Nederland pas op hun verantwoordelijkheden worden gewezen als Nederland die zelf al 
genomen heeft. 

Conclusie: Het onderzoek om ketens te modelleren waarin milieubesparende maatregelen kunnen worden gedaan 
is zeer zinvol. Zeker als met het onderzoek uiteindelijk andere (bv overheid-instanties) beter inzicht verschaft kan 
worden in de gevolgen van een bepaalde "keten"-beslissing. 

Appendix E.3. De koelkastketen gegevens. 

Algemene opmerking: 
Bijna alle verkregen gegevens waren zonder foutenmage. Verder zijn veel waarden geschat omdat de precieze 

niet te verkrijgen was. Dit bemoeilijkt het inschatten van de foutenmage. Het verkrijgen van goede ketengegevens is 
in principe een afstudeeropdracht op zich. Er is geprobeert om toch zo representatief mogelijke gegevens te 
verzamelen en! of af te leiden. 

Als in deze paragraaf geen fouten-mage gegeven is wordt er aangenomen dat de kans 66% is dat de echte 
waarde binnen de afrondnauwkeurigheid van de gegeven waarde ligt. 

* Het aantal kasten perhuishouden is gemiddeld per jaar ongeveer 110% koelkasten en ongeveer 50% diepvriezers 
ofwel: 1.1 + 0.5 = LQ kasten per huishouden. [ 6 ] Stel dat de penetratiegraad van kasten = 1.6. De penetratiegraad 
van koelkasten is nog wel van de prijs afhankelijk 

* In de keten werken we met een kast. Onder een kast vallen koelkasten en diepvriezers. De verhouding hiertussen 
is gestelt op: koelkasten:vriezers = 2:1 want [ Bron 6 ]: Getallen van 1995: vergelijken van de betreffende 
penetratiegraden geeft de verhoudimng: (55,9)/(113,0 + 55,9) = 0.331 -7 2:1 

* Verder wordt aangenomen aan dat de waarden/gegevens die dhr Stoop voor een gemiddelde kast heeft bepaald 
met de verhouding 5:1 voor het onderzoek niet essentieel veranderen als met verhouding 2:1 wordt gewerkt. 
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• Stel: een kast wordt gemiddeld na I5 jaar afgedankt. [ 4] en [5] Met afgedankt wordt bedoelt ( 5 ]: 
Een (koel)kast die door de gebruiker ter afvoer wordt aangeboden omdat deze er geen waarde meer aan hecht, aan 
een instantie die niet tot doel heeft de koelkast zelf te gaan gebruiken. 

* De kans per jaar van een koelkast om vervangen te worden is gelijk aan I/I5. 
kans op kapot per week= 11(15.52),::; O.OOI28 

Stel: de kans op afgedankt worden is: O.OOI3 per week (dit is een gesteld getal) 

* Stel: het gemiddelde aantal afgedankte koelkasten per jaar is: 5 . 105 kasten /jaar [ 4] en [ 6] 

* Stel constant zijn: 
a) het aantal consumenten ( = n) 
b) de verhouding tussen koelkasten en diepvriezers 

* Het aantal afgedankte koelkasten per jaar=aantal per huishouden . kans op afdanken per jaar .aantal huishoudens. 
5. 105 

,::; I,6. n. 52. 0.0013 

Hieruit volgt: aantal huishoudens in Nederland is: 4.6. 10
6 

Om de gegevens met elkaar in overeensteming te laten komen wordt aangenomen dat n = 4.6 . 106 

* Uit de vorige aannarnet volgt dat het aantal afgedankte kasten per week is: 
aantal per huishouden . kans op afdanken van de per week . aantal huishoudens. 

6 I,6. 0.0013. 4,6. IO = 9568 kasten/week. 
Dit getal mag in het computer:programma niet worden afgerond. 

* Aantal huishoudens door CBS gegeven: 6.4 miljoen huishoudens in I994 
Bron: CBS Bevolking en huishoudens nu en in de toekomst blz 26 
Toch is in dit model gekozen voor 4,6 miljoen huishoudens. Dit omdat de gegevens met elkaar moeten 
overeenstemmen. Het model gaat uit van een constant aantal huishoudens en gelijkblijvend koopgedrag. Verder 
geldt er dat in het model de streefwaarden van I) het aantal gekochte kasten en 2) het aantal afgestoten kasten gelijk 
zijn. 
De belangrijkste milieuschade werd door de scheiding bepaald, (in de tijd +1- I995) De koop- en afdank-gegevens 
zijn daar dus op afgesteld. Verder was het niet duidelijk of bij het bepalen van het aantal huishoudens door de 
bronnen met dezelfde definitie werd gewerkt. 

* Stel: het aantal recyclingbedrijven is I7. [ 6 ] : 

* Stel: Het aantal verbrandingsbedrijven- I Er is in Rotterdam I AVR bedrijf [ 7 ]. 

* Het aantal exportbedrijven en zelfstandigen is heel moeilijk in te schatten. Er zijn zoveel mogelijkheden voor 
export. Er wordt dus alleen naar de totale export als geheel gekeken. 

* Stel: De gem. variabele kosten zijn opgebouwd uit electriciteitverbruik en reparatiekosten. 
elecgebruik: 360 Kwh per jaar [ 8 ], reparaties f 50 per I5 jaar (Bron: Gokje van Stoop) 
Stel: I Kwh kost 0.225 gulden [ 9] 
vk per jaar is: 360 . 0.225 + (50/I5) = 84.30 
(84,30)/52 = I,62 dus vk,::; f 1.60 per week 

vk= 2 gulden 

* Stel de gemiddelde prijs van een kast is f 800 
eigenlijk p = 8 . 102 gulden 
Bron: zie eigen onderzoek bij Van Hom en It's in appendix 5.5 

* Stel Gref= I 000 gulden. Willekeurige schatting 
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* Budget voor kasten per week (inclusief afschrijvingen) volgt uit de overige waarden. 
Budget= KKref (kapot .p + vk) = 1,6 .(0.0013 .800 + 2) 
Budget= 4.864 gulden/week. (Voor het onderhoud van 1.6 aantal kasten) 
Dit getal niet afronden in het computerprogramma. 

* De producent van het model is in werkelijkheid het productiebedrijf en de verkoopbedrijf van de koelkast 
samen. Als beide ongeveer een winstmage van 10% hebben is voor de totale winstmage op de prijs (f 800,-) van de 
koelkast gekozen: 20%. Bron dhr Lambert 
De winst voor de producent op een koelkast is dus f 160,-
De winst per koelkast = 160 gulden. De nauwkeurigheid van dit getal is onbekend. 
De totale kosten per koelkast worden dus geschat op f 640,- per koelkast 
Er wordt aangenomen dat die kosten bestaan uit productie kosten (cO) en materiaalkosten (Pmp) per koelkast. 

* Pmp werd geschat op: 1 . 102 gulden Voor berekening zie appendix 5.4 

* K1 is de (productie+grondstof)-kosten van een koelkast. K1 = 640 gulden want P- winst= K1, ofwel 
800- 160 = 640 (nauwkeurigheid onbekend) 

* cO zijn de productiekosten per kast 640- 100 = 540, cO= 540 gulden (nauwkeurigheid onbekend) 

* De getallen van paragraaf 5.3.1. zijn afkomstig van [ 6 ]. Er wordt aaangenomen dat alle% getallen een mage 
van 5% heben. 

* Wat is de waarde van de constante cl in: PR(k+l)- PR(k) =cl* I(k) 
Deze constante is afgeschat m.b.v. de aanname dat de terugverdientijd van een investering 10 jaar is (Bron ambert) 
De eenheid van PR(k) is aantal te produceren koelkasten per week. De eenheid van I is gulden. 
In dit model gaat investeren van de winst af, dus: 

10 jaar lang 1 koelkast per week meer produceren levert op: 
winst per week per koelkast . 52 . 10 

4 160. 52. 10 = 83200 gulden afgerond: 8. 10 
dus I = 80.000 levert delta PR(k) = 1 
c 1 = 1180.000 = 1.25 . 1 o·5 koelkasten perweek pergulden 
c 1 = 1 . 1 o·5 koelkasten/week/gulden 

* VHref is geschat op ongeveer 1.5 . PRref (schatting van Wouter) 
Reden: de voorraadhoogte bevat de kasten in het magazijn van de producent en de kasten in bezit van de winkelier. 
Aan de ene kant moet de voorraad groot genoeg zijn om altijd aan de vraag van de klat te kunnen voldoen, aan de 
andere kant moet de voorraad zo klein mogelijk zijn want het is vermogen (geld) wat niets opleverd en waar niets 
mee gedaan kan worden. 

* VHm = 400 eenheden. Dit getal is symbolisch en heeft verder geen betekenis. Er zijn zoveel verschillende 
materiaalproducenten met allemaal verschillende tussenproducten. Daar wordt in het onderzoek verder niet naar 
gekeken. VHm staat hier alleen als symbool vermeld om te laten zien dat dit later kan worden uitgewerkt. 

* In NL is er sinds 1995 een productieverbod op CFK's [ 4] 
Wereldwijd is er een verbod op productie van CFK's vanaf 1996 (Protocol van Montreal) 
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Appendix E.4. De prijs Pm van 1 eenheid materialen 

Grondstof prijzen per Kg. 
De getallen zijn van Kees Keizers afkomstig als er geen bron vermeld staat. Kees Keizers is een medewerker van 

de faculteit technologie-management. 

Staal , koudgewalste staalplaat, blanke staalplaat St 12-03 
Afmetingen 2000 x 1000 x 1 mm 
prijs f 1.56 per Kg als er 2000 Kg besteld wordt 

Al , Al 99.5 F11/G 11 
Afmetingen 2000 x 1000 x 1 mm 
prijs f 4.75 per Kg als er 750 Kg besteld wordt 

Koper , koperplaat, walskwaliteit halfhard 
Afmetingen 2000 x 1000 x 1 mm 
prijs f 8.90 per Kg 

Kunststof,soort PE, prijs: f 6.45 per Kg 
PP, prijs: f 6.60 per Kg 

Bron: Kunststofflnformation 10 okt 1997 /Kees Keizers 
PUR-schuim zonder CFK's, prijs: paar kwartjes 

(soort piepschuim) Bron Kees Keizers 
CFK's , Bron NVKL, Nederlandse vereniging koel. leveransiers? 

tel 079-3531259 gebeld op 24-11-97 
met Dhr J.H. Hoog .... (Ik dacht Hoogkamer) 
De prijzen schommelen sterk. 
Geschatte prijs voor de koelmiddelen als ze per 10 Ton aan de koelkastproducenten geleverd worden: 
CFK-prijs van ongeveer 5 jaar geleden 

CFK-11 f6 per Kg 
CFK-12 f 6 per Kg 

Geschatte prijs nu: 
HCFK's f 6 per Kg 
HFK134a f7 per Kg 

Bij de productie is 546 gram CFK-11 en 174 gram CFK-12 nodig. In totaal dus 720 gram CFK. 
Transportverpakking. De kosten van transportverpakking (wegwerp pallet, karton, piepschuim enz) is geschat op 

f 15 ,door G. Veron. 

Grondstof-kosten voor het produceren van 1 kast. (m.b.v. [ 41) 

Ijzer : 23.7 Kg. 1.56 gulden/Kg= 38.00 
Kunstoffen : 4.2 Kg. 6.50 gulden/Kg = 27.30 
PUR-schuim zonder CFK's : 4.0 Kg . 0.5 gulden/Kg = 2. 
Al : 1.8 Kg . 4.75 gulden/Kg = 8.55 
Koper : 0.9 Kg . 8.90 gulden/Kg = 8.01 
CFK's : 0.720 Kg 6 gulden/Kg = 4.32 
transportverpakking per kast: f15 = 15 

gulden 
gulden 
gulden 
gulden 
gulden 
gulden 
gulden 

+ 
f 102.97 ~ 103 gulden 

10% extra (Gok van Lambert) omdat de producten soms een bewerking hebben ondergaan 
dus: Pmp = 1.10. 103 = 113,3 
Conclusie Prop - 1 . 102 gulden 
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Appendix E.5. de koelkastprijs P 

Hieronder staan de koelkastprijzen die op 19-11-97 in de winkel vermeld waren. 
OPM: de prijzen zijn veellager dan de adviesprijzen. 
Alle hieronder gegeven prijzen zijn 1 gulden te hoog genoteerd 

HORN 

Dubbeldeurs: Tafelmodel: Diepvries: 

1800 1x 
1500 1x 
1400 1x 
1300 1x 
1200 1x 1200 2x 
1100 1x 
1000 4x 
900 7x 900 2x 

850 1x 
800 7x 800 2x 800 2x 

780 1x 
750 2x 750 lx 
700 4x 700 1x 700 1x 

660 1x 
650 1x 
600 2x 600 2x 600 3x 

580 3x 580 1x 
550 1x 550 1x 

500 2x 500 2x 500 2x 
470 1x 

450 1x 
400 2x 400 1x 

Totaal: Totaal: Totaal: 

31350 35 9570 16 11210 18 

Gem.prijs: Gem.prijs: Gem.prijs: 

896 gulden 598 gulden 623 gulden 
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IT's 

Dubbeldeurs: Tafelmodel: Diepvries: 

2100 1x 
1800 1x 
1700 1x 
1600 1x 
1500 1x 
1480 1x 
1400 1x 
1380 2x 
1280 1x 
1200 1x 1200 2x 
1100 2x 
1080 1x 
1000 3x 
900 1x 
880 1x 
850 2x 850 1x 
800 2x 800 2x 

780 1x 
750 1x 750 1x 750 1x 
700 3x 700 2x 700 2x 

680 1x 
600 4x 600 3x 600 1x 

570 1x 
550 2x 
500 7x 
400 4x 400 3x 
380 2x 
350 1x 

Totaal: Totaal: Totaal: 

33430 31 15740 28 3950 7 

Gem. prijs: Gem.prijs: Gem. prijs: 

1078 gulden 562 gulden 564 gulden 

Horn en It's samen geeft: 

Dubbeldeurs: 

Gemiddelde prijs: 33430 + 31350 = 1062 gulden ( 61x) 
31 + 30 

Tafelmodel: 

Gemiddelde prijs: 9570 + 15740 = 575 gulden ( 44x) 
16 +28 

Diepvries: 

Gemiddelde prijs: 11210 + 3950 = 606 gulden ( 25x) 
18 +7 
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Aanname: Verkoop verhouding tussen dubbeldeurs en Tafelmodellen is vergelijkbaar met de verhouding waarin ze 
in de winkel staan. 

Bron 5: Bij aanbod 2e hands koelkasten bij Stichting kringloop is de verhouding aangeboden 
dubbeldeurs : tafermodellen = fifty: fifty (dit spreekt de aanameniet tegen) 

Prijs van gemiddelde koelkast is: f 900 
1062. 0.61 + 575 . 0.44 = 900.8 ~ 900 gulden 

Prijs van gemiddelde diepvriezer is: f 606 ~ 600 gulden 

Er is aangenomen dat de verkoopverhouding koelkasten : diepvriezers = 2: 1 

Gemiddelde prijs van een kast is: (113). 600 + (2/3). 900 = 800 gulden 

Stel: de gemiddelde prijs van een kast is: 8 . 102 gulden 
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Appendix E.6. Energie-gebruik 

Omrekenfactor: 1 kilowattuur (kWh)= 3,6. 106 Joule 

De consument 
Elec-verbruik per jaar per kast= 360 kWh [ 8 ] levensduur= 15 jaar -7 

totaal verbruik= 15 . 360 = 5400 kWh ofwel 1.9 . 1010 J 

360. 3,6. 106 = 1296. 106 Jllcast/jaar 
1296. 106 /52 = 24,9. 106 J/kast 
afronden: 2.5 . 107 J/kast/week 
(getal is eigenlijk nog te nauwkeurig) 
Voor computerprogramma omgeschreven naar Mj: 25 Mjlkast/week 

De producent 
Elecverbruik per kast, Stel: 10% (schatting van dhr Lambert) 0.10. 5400 = 540 kWh 

540. 3,6 . 106 = 1944. 106 J/kast 
afronden 2 . 109 J/kast. 
Voor computerprogramma omgeschreven naar Mj: 2000 Mj/kast 

Export 
Voor het exporteren van de kasten wordt energie verbruikt: 

1) Vervoer in het binnenland naar schip ~ 140 Mj 

2) Vervoer van de kast naar het andere land - 40 Mj + 
totaal 180 Mj gebruikt wordt 2 . 102 Mj 

Toelichting: 
1) Wegvervoer naar de haven. 
De gemiddelde afstand naar Rotterdam is 70 Km (zelf gegokt) 
10. 4ono 3.5 = 140 Mj 

2) Energieverbruik van het transport naar andere land. 
* Stel voor de eenvoud: dat alle kasten naar Ghana en Nigeria gaan. [ 4 ] 
* Ghana en Nigeria liggen dicht bij elkaar en liggen ongeveer 9000 Km van NL vandaan. (Bron: zelf afschatten 
m.b.v. de schaal vermeld op de wereldkaart van de Grote Bosatlas) 
* 1 kast weegt 36 Kg [ 4 ] , 1 ton is 1000 Kg dus: 1 kast weegt 0.036 ton 
* Stel Scheepvervoer van de kast kost aan energie 
0.127 MJ/ton per Km. (Bron: Energie and Foodproduction, vanG. Leach, IPC bisness press 1976 Ginldford.) 

Het energieverbruik van het transport van 1 kast is dus: 
0.036 ton. 9000 Km 0.127 Mj/(ton.Km) ~ 41 Mj 
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Recycling 
Globale schatting van de procesroute met geslotten schredder door [ 4 ] is 200 MJ/kast. Hierbij zijn de effecten 

van aanvoer van de kast ( +1- 35 Km) en inrichtingskosten en scheidingskasten meegenomen. 

Terugwin per kast door recycling van alle metalen: 
1,8kg . 189Mj/kg + 23,7. 22,6 + 0.9. 84 ~ 340 + 536 + 76 = 952 Mj 

Stel 80% wordt recycled 7 0.80 . 952 ~ 762 Mj 

Totaal = 200 - 762 =- 562 Mj/kast 
Afronden: - 6 . 108 Mj/kast 
Voor computerprogramma omgeschreven naar Mj: -600 Mj/kast 

Dit is een negatief getal want er is voor de eenvoud gesteld dat de metalen meteen worden hergebruikt in de 
koelkast-productie. ( de metalen worden op hetzelfde moment aan de schrootmark aangeboden als ze ergens anders 
(I talie) van de schrootmarkt worden gekocht ). 
Verder is voor wel- en niet- ontmantelen hetzelfde hergebruik-percentage aangenomen. 

Verbranding 
Stel: De transportkosten is ongeveer hetzelfde als bij de recycling en de apparatuur inrichting kosten zijn iets 

lager, samen geschat op 80 MJ. Dus kost 80 MJ energie (Getal geschat m.b.v. getallen uit:[ 4]) 

Stel compressorpot verwerken en de kast in panalen zagen kost ongeveer 10 kW in 2 minuten [ 4 ] 
10 kW . (2min/60) ~ 0,333 kWh 

6 6 0,33 ° 3,6 ° 10 ~ 1,2 0 10 J 
Dus kost 1 ,2 MJ energie 

Energie die het verbranden van 1 koelkast oplevert: 
In een koelkast zit 4.2 Kg kunststof 
verbranden van kunststof levert aan energie: 4.2 . 42.7 = 179 Mj [ 4 ] 
In een koelkast zit 4 Kg PUR-schuim. verbranden van PUR-schuim levert aan energie: 185 Mj [ 4] 
totaal: 179 + 185 = 364 Mj. 
De efficientie van de instatatie is gestelt op 11(2.71) [ 4] 
ofwel van de 364 Mj wordt 364.(112.71) Mj omgezet in electriciteit 7 364. (112.71) ~ 134 Mj/kast 

Recycling van metalen spaart energie bij het winnen: 
Gerecyclelde hoeveelheid metalen wordt geschat op: 
Al : 0 % verbrand geheel 
Fe: 80% 
Cu :90% 
Te besparen energie: 
0%. 1,8Kg. 189Mj/kg + 0.80. 23,7. 22,6 + 0.80. 0,9. 84 = 
0 + 428 + 60 = 488 Mj/kast 

Totale energieverbruik: 
80 Mj + 1.2 Mj - 134 Mj - 488 Mj = -540.8 Mj/kast 
afronden: -5 . I 08 Mj/kast. 
Voor computerprogramma omgeschreven naar Mj: -500 Mj/kast 
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Appendix F: de appendix van hoofdstuk 6 

F.1. Intermezzo over het besteden van het Budget als KK < 1.6 koelkasten 
De consument heeft een Budget om bij P=800 gulden een hoeveelheid kapot·! ,6 aan koelkasten te kopen. 

Omdat in het begin KK kleiner dan 1.6 koelkasten is zijn bij de consument als P = 800 gulden de totale 
variabele kosten lager dan zoals die in het Budget geraamd zijn. De consument houdt dus geld over om meer 
dan kapot·! ,6 koelkasten te kopen. 
1.6- 1,56 = 0.04. koelkasten: verschil KK t.o.v. de streefwaarden 
0.04 · 2 = 0.08 gulden: verschil vaste kosten t.o.v. de streefwaarde ( = het Budget.) 
G(k+l) = G(k)- vk-KK(k)- P(k)-Vc(k) +Budget (vergelijking 3.5.) 
als P in de orde van 800 gulden is dan is het aantal koelkasten dat de consument meer dan (kapot1,6) kan 
kopen: 0.08/800 = 0.0001 koelkasten per week, dat is 0.01 koelkasten per 100 weken. KK stijgt hierdoor dus 
extra snel. Aangezien de consument 0.04 koelkasten extra in zijn bezit wil hebben levert dit een grote bijdrage. 
Zodra KK toeneemt neemt de bijdrage van de niet te besteden vaste kosten af en neemt dus V en af. De toename 
in KK door dit effect zal dus afnemen. 
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Appendix G: de apppendix van hoofdstuk 7. 

G. 1. Het energiegebruik door de keten 

De overheid wil het totale energiegebruik van de keten gaan regelen. Wegens gebrek aan tijd wordt dit op en 
eenvoudige manier gedaan. Met dit stuk wordt aangetoond dat het principe werkt en dat het model werkt. Later kan 
iemand het verbeteren en uitbreiden. 

De overheid wil het totale energiegebruik van de keten gaan regelen. Dit wordt gedaan m.b.v. de MatLab
programma's overhei6 en qprkete9 met de beginvoorwaarden VHp = 14700 enz. 

De overheid kan moeilijk alle benodigde ketenwaarden meten. Hij heeft een grof model van de keten en meet 1 
waarde van de keten namelijk KK. Vanuit die gemeten keten-waarde schat hij het werkelijke energieverbruik af. 
dat gebeurt op de volgende manier: 

De overheid regelt het energieverbruik van de keten m.b.v. export-beperkingen. 

MVenergie is het totale energie-verbruik door de keten. 
Mvenergie(k) = 2000. PR(k) + 25. n. KK(k)+ 200. NEe(k) -600. m. NRr(k)- 500. h. NVv(k) (A.7.1) 

grovere schatting: 

MVenergie(j) = n. KK(j). { 2000. kapot+ 25 + kapot. [ bl. b11. (-500) + bl. (1-b11).(-600) +(1-b1).(200)] } 
( A.7.2) 

De overheid probeert het energiegebruik m.b.v b1 te regelen. bl =deel van de afgedanke koelkasten dat verwerkt 
wordt, b 1 verhogen geeft dus export verlagen. 
b1 wordt als regelwaarde genomen. Omschrijven van de vorige formule geeft: 

MVenergie(j) - (2000 ·kapot + 25) 

_n_·_KK---=..::.(1-'-·) _______ = bl·hll·(-500) + bl·(l-bll)·(-600) + (l-b1)·(200) 
kapot 

= b1. { b11. (-500) + (1-b11).(-600)- 200} + 200 

conclusie: 

MVenergie(j) - (2000 ·kapot+ 25) 
n · KK(j) 

kapot 

bll· (-500) + (1-bll). (-600)- 200 

De norm is de gewensde hoeveelheid verbruikte energie. 

200 

hl ( A.7.3) 

De norm wil het energieverbruik elk jaar 0.2% af laten nemen. De overheid neemt zo'n beslissing dat, in het model 
wat hij van de keten heeft, elkjaar opnieuw aan het begin van hetjaar dat energieverbruik gehaald wordt. 
Onze overheid gaat ervanuit dat KK constant blijft 

In MatLab is dit op de volgende manier verwerkt: 
MVenerref(:,j) = (1.004- 0.002. j). MVenerxxx(:,1) 

XXXIV 


