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SAMENVATTING

Taak
1.

DeVerkenningscommissieheeftalstaak:nategaan
a. welke techniekenophet terreinvanmodelbouwensimulatievoorhandenzijn;
b. watenwaardelacunes zijnindeontwikkeling entoepassingdaarvaninhetministerieel landbouwkundig
onderzoek;
c. opwelkewijze zonodigaanvulling,resp.versterking bij
of tenbehoevevaninstitutenenproefstationskan
plaatsvinden.
Inditverslagwordtgerapporteerd overdeonderdelenaen
b.Erwordengeenconcreteorganisatorische aanbevelingen
gedaantenbehoevevanhetbeleid.

Aspectenbijmodelbouw
2.

Hetbouwenvanwiskundigemodellenenhet experimenteren
ermee,zijnactiviteitendiehet inzichtvergrotenin
samenhangen tussengroothedeninsystemendieobjectvan
onderzoek zijninhetlandbouwkundig onderzoek.Modelbouw
vraagt expliciteringvankennist.a.v.dewerkingvaneen
bepaald systeemenisalszodanig eenbelangrijkdenkhulpmiddel.

Dewijzewaaropmodellengeconstrueerdwordenendeaardvan
demodellenhangt indepraktijk nauwsamenmethetvakgebied endeachtergrond vandemodellenbouwer.Hetenevakgebiedmaaktmeergebruikvansysteemanalyse,hetandere
legtmeernadrukopdestatistiek.Bijsysteemanalyse ligt
hetaccentopeenvolledigeenconsistentebeschrijvingvan
hetsysteem,terwijlbijdestatistiekmeerdenadrukligt
opdenauwkeurigekwantificeringvandeafzonderlijkerelatiesencoëfficiënten.Dezebenaderingensluitenelkaarniet
uit,maarkunnen juistaanvullend zijn.
Experimentenmetmodellenkunnenwordenuitgevoerdmetbehulpvansimulatie-enoptimalisatie-technieken. Simulatie
heeftbetrekking ophetmet eenmodeldoorrekenenvaneffectenvanalternatieveveronderstellingen t.a.v o.a.exogene
variabelenenrelaties tussenvariabelen.Bijoptimalisatie
ligtdenadrukophetbepalenvanhetalternatief datonder
gegevendoelstellingen enveronderstellingen optimaalis.In

depraktijkvanhetlandbouwkundig onderzoekwordtvooroptimalisatieveelgebruikgemaaktvanmathematische programmeringsmodellenendedaarbijbehorendeoptimalisatlealgoritmes.
Ondanksdeverschillen inbenadering bijdebouwvaneenmodelenhetgebruikvan technieken zijnereenaantalfasen
dievrijwelaltijd naarvorenkomen.Dezefasenmoetenin
hetgeheleprocesvanmodelbouwsomseenaantalmalendoorlopenworden.Dezesfasendiehieronderscheidenworden
zijn:
a- demodelopzet.Dezefasekenmerktzichdoordebepaling
vandedoelstellingen,eensysteembeschrijving ende
afleidingvaneenglobalemodelstructuur.
b. despecificatievandemodelstructuur endeparameterbepaling.Dewiskundige specificatievanderelatiesen
toekenningvanreëlegetalswaardenvindenhierplaats.
c. desynthese.Demodelonderdelenwordenaanelkaargekoppeld.
d. deimplementatie.Hetmodelwordt ineendaarmeegelijkwaardigmodelvertaald datgeschikt isvoorcomputergebruik.
e. demodel-evaluatie.Nagegaandient tewordenofhet
modelcorrect opgebouwd is,ofheteenvoldoendeengeloofwaardige afspiegelingvanhetsysteemisenhoegevoelighetmodelisvoorveranderingen indeveronderstellingen.
f. demodelexperimenten.Degevoeligheidsanalyse uitde
vorige faseisinfeitedegeleidelijkeovergangnaar
modelexperimenten.Metnamewordtnagegaanwelke invloed
veranderingen inbeslissings-eninstrumentelevariabelenhebbenopdoelvariabelen.
Deze zesfasenzijnniet strikttescheiden,nietnoodzakelijkerwijsopeenvolgend enbehoevenevenminaltijdallemaaldoorlopen teworden.
Aspectendiebijmodelbouwafzonderlijkeaandachtverdienen
zijno.a.:
a- debeschikbaarheid vaneenadekwatecomputerengoede
software,zoalsstandaardprogrammatuurvoor statistische
analyses,simulatie,optimalisatie,etc.
b- kennisvanwiskunde (m.n.wiskundigeanalyseen
numeriekewiskunde),informatica enstatistiek.
Knelpunten
Dooreenonjuist zichtopdeplaatsvanmodelbouwbinnenhet
onderzoekwordteengoedeontwikkelingvanmodelbouwafgeremd.Opdrachtgevers zijnvaakteveelgespitstopde

"bruikbaarheid"vaneenmodel,indezindathetnauwkeurigekwantitative informatiekanverschaffendiedirectomgezetkanwordeninbeleidsdaden.Eenmodelisechterinde
eersteplaatseenhulpmiddelomhetinzichtindewerking
vaneenbepaald systeem tevergroten.
8.

Eendoelvanmodelonderzoek dateveneens teweinigaandacht
krijgt,ishet richtinggevenaandeontwikkelingvanhet
experimenteelonderzoek.Ineenmodelkomendezwakkeschakelsindekennisomtrenteensysteemendebelangrijkheid
vandieschakelsvoorhet systeemalsgeheelduidelijknaar
voren.

9.

Vervolgens iseenknelpuntdatveelonderzoekersnietopgeleid zijnommodellentebouwen.Het systematischopzetten
vaneenwiskundigmodelenhet integrerenvankennism.b.t.
deelmodellen ineenglobaalmodel,vereist specialevaardigheden.Model-evaluatie,endanmetnamevalidatie,krijgtte
weinig aandachtofweerhoudtonderzoekersvanhetbouwenvan
modellen.Hetexperimenterenmetmodellenvereistkennisvan
simulatie-emoptimalisatie-technieken.Opeendeelvande
instituten isdezekennisnauwelijksaanwezig.

10. Eenlaatstecategorieknelpuntenbetreftdesamenwerkingmet
hetexperimenteelonderzoek.Hetmodelonderzoek steuntvoor
hetontwerpenenvaliderenvanmodellensterkophetexperimenteelonderzoek.Anderzijdsgeefthetmodelonderzoekrichtingenstimulansenaanhetexperimenteelonderzoekdoorte
wijzenopzwakkeschakels indekennisvaneensysteem.De
tweesoortenonderzoekwordenteveelgezienalsconcurrerend terwijlzejuistelkaarnodighebben.Modelonderzoek
wordtnog teweinigmulti-disciplinairaangepakt.Onderzoekersmetkennisvanhet temodelleren systeemzijnvaak
nogteveelgescheidenvanonderzoekersmetkennisvan
modelbouw.

1.

TAAKENSAMENSTELLING COMMISSIE

Doordedirecteur landbouwkundig onderzoek isop28januari
1986 (schriftelijk)deVerkenningscommissieToepassingModelbouw
enSimulatietechniek DLOingesteld.Decommissieheeftalstaak
gekregen:nategaan:
a. welke techniekenophet terreinvanmodelbouwensimulatie
tenbehoevevanhet landbouwkundig onderzoekvoorhanden
zijn;
b. watenwaar lacuneszijnindeontwikkeling entoepassing
daarvaninhetministerieel landbouwkundig onderzoek;
c. opwelkewijze zonodig aanvulling,resp.versterkingbijof
tenbehoevevaninstitutenenproefstationskanplaatsvinden.
Voor 15augustus1986moetdecommissiedetakenaenb
verrichthebbenendaaroververslaguitbrengenaandedirectie
landbouwkundig onderzoek.
Deverkenningscommissie heeftdevolgende samenstelling:
Ir.J.Wijnands,hoofd SectieAlgemeenEconomischOnderzoek
enMethodologie,afd.LandbouwLEI (voorzitter)
Drs.J.Dijk,SectieAlgemeenEconomischOnderzoekenMethodologie,afd.LandbouwLEI (secretaris)
Dr.ir.J.A.M,vanArendonk,VakgroepVeefokkerijLH
Ir.J.C.A.M.Bervaes,adjunct-directeurDeDorschkamp
Ir.W.A.Dekkers,afd.TeeltonderzoekPAGV
Dr.ir.E.vanElderen,afd.OrganisatiekundeIMAG
Dr.ir.A.J.H,vanEs,adjunct-directeur IVVO
Ir.A.A.M.Jansen,hoofd sectieWageningenafd.Statistiek
ITI-TNO(v/hIWIS)
Dr.ir.C.J.T.Spitters,hoofd afd.Simulatiemodellen SVP
Dr.ir.Ph.Th.Stol,hoofd afd.Wiskunde enInformatieverwerkingICW
Dr.ir.A.J.UdinktenCate,Vakgroep InformaticaLH.
Decommissieheefthet taakgebied beperkt totdecategorie
wiskundigemodellen.Doordezetaakomschrijvingvallendemodellenvano.a.het Informaticastimuleringsplanlandbouwkundigonderzoek (INSP-LO)grotendeels buitenhetwerkterreinvandeze
commissie.Deenigeoverlap tussendezevooralgegevensenrelatiestussengegevensvastleggende informatiemodellenenhetwerkterreinvandecommissie zoukunnenliggenindeeerste fasebij
modelbouw (ziepar.2.4),ni.desysteembeschrijving enmodelopzet.
Decommissieheefthetookniet tothaartaakgerekendom
eenvolledige inventarisatie tegevenvanallemodellendiebinnenhetministerieel landbouwkundig onderzoekgebruiktworden.
Welwordt inhoofdstuk 2eenoverzichtgegevenvandeaspecten

diebijmodelbouwrelevant zijnenwordenindelingeninsoorten
modellengemaakt.Uitdediscussiesbinnendecommissiekwamde
indruknaarvorendathetgebruikvanmodellenenhetsoortmodel
datgeconstrueerd wordt,nogalsamenhangtmethetvakgebied ende
onderzoekstraditie.Zoheefthetgebruikvan simulatiemodellen
o.a.opganggemaakt inhetvakgebied vandetheoretische teeltkunde.Lineaireprogrammeringsmodellenwordenveelvuldiggebruikt
inhetkadervanoptimalisatievandeproduktieenproduktiewijze
vanlandbouwbedrijven.
Geziendebeperkte tijdensamenstellingvandecommissie
heeftdecommissie zichmetnamegericht opeenalgemeenoverzichtvandeaspectenenvandeproblematiek bijmodelbouw.
Ookbijdeinventarisatievanknelpuntenheeftdecommissie
zichbeperkt toteenalgemeenoverzicht.Degenoemdeknelpunten
zullenafhankelijkvandeinstelling,dedaarbijbehorendeorganisatieendeaanwezigevakdisciplines,meerofminder relevant
zijn.
Inhoofdstuk 2komendeaspectenbijmodelbouwensimulatie
aandeorde.Inhoofdstuk 3wordende,naar inzichtvandecommissie,belangrijksteknelpuntenbesproken.
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ASPECTENBIJMODELBOUWENSIMULATIE

2.1 Inleiding
Modellenzijnerinvele soortenenmaten.Hetzijnafbeeldingenvangedeeltenvandecomplexewerkelijkheid.Eenmodelkan
fysiekvanaard zijn,zoalsb.v.eenschaalmodel;hetkanookeen
verzameling onderling samenhangende symbolenzijn.
Deverkenningscommissie richthaaraandachtopeendeelvan
desymbolischemodellen,nl.opwiskundigemodellen.Hetaandachtsveldvandecommissieomvatdaarbijzowelhetbouwenvan
alshetexperimenterenmetdezemodellen.
Bijhetuitvoerenvanexperimentenmeteenwiskundigmodel
kano.a.gebruikgemaaktwordenvansimulatie-enoptimalisatietechnieken.Indeliteratuurwordtwelgesprokenoversimulatieenoptimalisatie-modellen.Hoewelervaakeennauwesamenhangis
tussendeaardvaneenmodelendetechniekenomermeeteexperimenteren,komthetdeduidelijkheid tengoedeomdezetwee
zakenhier teonderscheiden.
Achtereenvolgens zalnuwatdieperworden ingegaanopmodelbouw,simulatie enoptimalisatie,eerstinalgemenezinendaarna
meer toegespitst opdeaspectendie indeverschillende stadia
vanhetconstruerenvanenhetexperimenterenmeteenmodeleen
rol (kunnen)spelen.Ookzalenigeaandachtgeschonkenwordenaan
derolvanaangrenzende vakgebiedenzoalsdeinformatica,de
numeriekewiskundeendestatistiek.
Decommissieachteendergelijkeopzetnoodzakelijkomdete
signalerenknelpunten enlacuneseenduidelijkeplaatstegeven.

2.2 Modelbouw
Hetconstruerenvaneenwiskundigmodelheeftmeestalals
doelhetverhelderenvanhet zichtopdewerkingvaneencomplex
systeem.Het inzicht ineensysteemkanvergrootwordendoorde
essentiëleeigenschappenvanendeinteractiesbinnendat
systeem,vereenvoudigd weer tegevenineenmodelenvervolgens
nategaanhoehetmodelzichgedraagt.
Denoodzaak vaneenmodelmatige benadering heeftnietalleen
temakenmetdecomplexiteit vanverschijnselen,maarookmethet
vaakergkostbaar zijnvanexperimenterenmetsystemen.Sommige
systemen lenenzichzelfsinhetgeheelnietvoorexperimenten.
Model-experimenten biedendaneenalternatief voorexperimenten
methet systeem.
Modellenkunnengezienwordenalshandigehulpmiddelenbij
hetnemenvanbeslissingenofhetdoenvanvoorspellingen.Het
11

bouwenvaneenmodelkanechterookindeeersteplaatsbedoeld
zijnalseendenk-hulpmiddel.Oferuiteindelijkeenwerkbaarmodelresulteertuithetbouwproces,isdanvanminderbelangdan
hetexplicietmakenvankennisomtrent eenbepaald systeemoffenomeen.
Deaardvaneenmodeldatvooreenbepaalde toepassingwordt
geconstrueerd,hangtvooralafvandedoelstelling diedegebruikervoorogenstaat.Gaathetombeslissingsproblemen,dankanin
eenaantalgevallengebruikgemaaktwordenvanmodellendiemathematisch-analytisch oplosbaar zijn (b.v.LP-modellen).Viaeen
algoritmekandaneenoptimaleoplossingwordenbepaald bijeen
geformuleerd probleem.Gaathetermeerom,inzicht tekrijgenin
dewerkingvaneenbepaald systeem,ennategaanwaterbinnen
het systeemgebeurtbijverschillende veronderstellingen,danis
simulatiemeteensysteem-analytischmodelmeervoordehand
liggend.Optimalisatie-overwegingen staandanwatmeeropdeachtergrond,alzalinveelsimulatie-onderzoek hetvergelijkenvan
alternatievenweleenbelangrijkedoelstelling zijn.Eenstrikte
scheiding tussenbeidesoortenmodellenismoeilijk temaken.In
termenvanvakgebieden ligtdeeerstegroepmodellenmetnameop
hetgebiedvande 'OperationsResearch',endetweedegroepop
hetgebiedvande 'Systeem-analyse'ende 'Econometrie'.
Ommeergreepophet terreinvandemodelbouw tekrijgen,is
hetnuttig eenaantal indelingenderevuetelatenpasseren.
Eeneerstemogelijke indeling isdiewelkebetrekkingheeft
opdefunctievanhet tebouwenmodel.Ineenmodelkandenadruk
liggenopbeschrijven,verklaren,voorspellenofbeslissen.
Eenbeschrijvendmodelgeeftsamenhangentussenvariabelenweer
indevormvanwiskundigevergelijkingen.Causaleverbandenstaan
opdeachtergrond.Bijverklarendemodellengaatheterookom
aantegevenhoeoorzakenengevolgenliggen.Het testenvan
hypothesenopdata-materiaalisonderdeelvandebouwvanverklarendemodellen.Voorhetmakenvanvoorspellingen isdenauwkeurigheidwaarmeeeenmodelvoorspellingenkandoenvanmeerbelang
dankennisomtrentdewerkingvanonderliggende structuren.Heel
eenvoudigemodellenkunnensomseenbetervoorspellend vermogen
hebbendanmeercomplexe.Ombeslissingsproblemen tekunnenoplossen,kanveelalnietwordenvolstaanmeteenvoudigemodellen.
Deverbanden tussenbeslissingsvariabelen endoelvariabelen zullengoed inbeeldmoetenkomen.Veelmodellenbezittenmeerdere
vandegenoemdefuncties.
Eentweedeindelingkanplaatsvindennaardewijzewaarop
hetmodel totstandkomt.a)Econometrische enbiometrische
modellenzijnhet resultaatvanhet toepassenvan statistische
schattingsmethoden optijdreeks-ensteekproefgegevens.b)Mathematisch-analytischemodellenwordenzogeformuleerd datzemet
wiskundigemethodenanalytischkunnenwordenopgelost,c)
Systeem-analytischemodellenkomentotstand doorhetgebruikvan
wiskundige enstatistischemethoden incombinatiemet a-priori
12

informatie,gebaseerd optheoretisch inzicht,intu'itie,ervaring,
vraaggesprekken, e.d.
Eenderde indelingkijktnaarderoldiedefactor 'tijd'in
hetmodel speelt.Instatischemodellenheefthetgebeurenineen
bepaalde tijdsperiode geeninvloed ophetgebeuren ineenvolgendeperiode,zoeralsprake isvaneenruimeretijdshorizondan
éénperiodeofééntijdstip.Indynamischemodellenisereen
doorwerking vanhethuidigemodelgedrag inhet toekomstigegedrag.
Eenlaatsteindelingdiehiergenoemd kanwordenlegthet
accentopdeaardvandebeschrijvingvanprocesseninhetmodel:
isallesdeterministisch ofzijnerstochastische elementenaanwezig.
Ongeachtdeaardvaneenmodel,zijnerbijhetbouwenvan
eenmodeleenaantalfasenteonderscheiden.Dezefasenwordenin
demeestegevalleneenaantalmalendoorlopen,aangezienmodelbouweencyclischprocesisvanconstrueren,testenenherzien.
Nietbijelkmodelzaldevolgordewaarindeverschillendeaspectenaandeordekomen,dezelfde zijn,endeaandachtdieelkvan
defasenkrijgt,zalookvanmodeltotmodelverschillen.In
paragraaf 2.4zalmeeraandachtwordenbesteed aandeafzonderlijkefasen.

2.3 Simulatieenoptimalisatie
Simulatiewordtvaakopgevatalshetgeheelvanhetbouwen
vanenhetwerkenmetwiskundigemodellen.Inditrapport zullen
debegrippenmodelbouwensimulatieechtervanelkaarworden
onderscheiden.Modelbouw slaatophetconstruerenvaneenmodel,
simulatieophetexperimenterenmethetmodel.
Inprincipehoudtelkgebruikvaneenmodeleen 'simulatie'
in.Immers,doorhetmodelwordtenbepaald systeemnagebootst,
'gesimuleerd'.Indepraktijkwordt onder 'simulatie'vaakeen
watbeperkter terreinvanmodelgebruikverstaan.Inde literatuur
duidt simulatievaakophetmanipulerenmet stochastische,dynamischemodellen,waarbijwordt nagegaanhoehetmodelzichontwikkelt indeloopvandetijd.
Hetoptimaliserenm.b.v.modellenzullenwevooronsdoel
zienalseenactiviteitdienietonder 'simuleren'valt,alisde
literatuuroversimulatieopditpuntnieteenduidig.Het zoeken
naarsub-optimale oplossingenbijbeslissingsmodellen viaheuristischezoekprocedures bijv.,kanwordenaangemerktalssimulatie,
maar infeitegaathetdaarbijomhet toepassenvaneenoplossingsmethode.
Aangeziendeverkennigscommissiezichinprincipe richtop
beidevormenvanwerkenmetmodellen,zoueenbeterebenaming
wellicht zijn: 'Toepassingmodelbouw,simulatie-enoptimalisa13

tie-technieken'.
Simulatiekangezienwordenalseenmethodevanexperimenterenmetmodellendietoegepastwordtalshetgedragvande
variabelenineenmodelnietofmoeilijkkanwordenbepaalduit
hetanalytischoplossenvaneenstelselvergelijkingen.Numeriekeoplossingsmethoden zijnindergelijkegevalleneenbruikbaaralternatief.Simulatieheeftveelalbetrekkingophetm.b.v.
eenmodeldoorrekenenvaneffectenvanalternatieveveronderstellingentenaanzienvanexogenevariabelen,parameters,(trekkingenuit)kansverdelingen,specificaties,beslissingsregels,e.d.
opdeendogenemodel-variabelen.
Wordennietalleenalternatievendoorgerekendmaarisdedoelstellinghetvindenvanalternatievendie ineenbepaald opzicht
optimaalzijn,danwordtgebruikgemaaktvanoptimalisatietechnieken.Inhetlandbouwkundig onderzoekwordtveelgebruik
gemaaktvande techniekenvandemathematische programmering.
Deze zijnaantrekkelijkdoorhuneenvoud vantoepassingenalgemenebeschikbaarheid.Viaalgoritmenwordenexacteoptimabepaald.Insommigegevallenzaldestrakkemodelformuleringvande
mathematische programmering echtereenbezwaarzijn.Danzalvia
heuristische procedureseenbenaderingvanoptimamoetenworden
gezocht.
Simulatieenmodelbouwhoevengeenachtereenvolgende fasen
tezijn.Het testenvaneenvoorlopigeversievaneenmodelkan
alaangemerktwordenalssimulatie.Voorhetuitvoerenvaneen
simulatie zijnmeestalgeengeformaliseerde engestandaardiseerde
proceduresvoorhanden,alzijnweleenaantalalgemene regelste
geven,enzijnereenaantal stadia inhet simulatie-proces aan
dewijzen.
Computerszijnnietessentieelvoorhetuitvoerenvaneen
simulatie,maar indepraktijk zalmenernauwelijksomheenkunnen.Zekeralsstochastische componentenonderdeelvanhetmodel
zijn,ishetgebruikvandecomputeronontbeerlijk.Hetgeconstrueerdewiskundigemodelwordtdanomgezet ineencomputerprogramma,waarbijgebruikgemaaktkanwordenvanspecialesimulatietalen.

2.4 Fasenbijmodelbouw
2.4.1 Inleiding
Inhet procesvanmodelbouw,simulatie enoptimalisatiekan
eenaantal fasenonderscheidenworden,namelijk:
I model-opzet
II specificatie enparameterbepaling
III synthese
IV implementatie
V model-evaluatie
VI model-experimenten
14

Vorenstaande indelinggeeftgeenchronologischevolgordevan
fasenindemodelbouwweer.Erzulleninteractiesenterugkoppelingen zijntussendeverschillende fasen.Bovendienhoeftniet
bijelkmodeliedere fasedoorlopen teworden,b.v.alsheteen
overnamevaneenbestaandmodelbetreft.Dezeindeling isslechts
eenhandvat bijhetbesprekenvandeaspectendiebijmodelbouw
eenrolspelen.
2.4.2 Model-opzet
Modellenwordenmeteenbepaald doelgebouwd.Hetduidelijk
formulerenvandedoelstelling vaneenmodelisvanwezenlijkbelangvoordeverderemodelbouw.Eenmodeldatvoorhetenedoel
uitermategeschikt is,kantotaalongeschikt zijnvoorandere
doelen.
Uitdedoelstellingendiet.a.v.eenteconstruerenmodel
zijngesteld,zaleenglobalemodel-structuurmoetenwordenafgeleid.Omdattekunnendoen,zalhettebeschrijvensysteemduidelijk inkaartgebrachtmoetenworden.Eenmultidisciplinaire
aanpakzalvaakvoordehand liggen.Vakdisciplinesdiemethet
systeem temakenhebben,zullenhierbijinformatiekunnenaanleverenoverdewezenlijkeeigenschappenvanhetsysteem:welke
groothedenkenmerkenhet systeem,hoebeïnvloedendieelkaaren
welkegroothedenvanbuitenhet systeemzijnopwelkemaniervan
invloed opgroothedenbinnenhetsysteem?Indevormvano.a.
stroomdiagrammen-eenander soort symbolischemodellen-zaleen
beeld ontstaanvandewerkingvanhetsysteem.
N.a.v.debeschrijvingvanhetsysteem,zaleenmodel-structuurgekozenmoetenwordendieopeenlogischeenconsistente
wijze hetsysteemafbeeldt.
Dekenmerkenvanhetsysteemopeenbepaaldmomentkrijgen
inhetmodeldevormvan (toestands-)variabelen,de invloedenvan
variabelenopanderevariabelenkrijgendevormvan (voorlopige
nogglobaalgespecificeerdeenongekwantificeerde)wiskundige
relaties.
2.4.3 Specificatie enparameterbepaling
Een modelwaarvandestructuur ingrotelijnenvastligt,
zalnadergespecificeerdmoetenwordenenaandeparameters inde
gespecificeerdewiskundige relaties zullenreëlegetalswaarden
toegekendmoetenworden.Veelalkanhierbijeenberoepwordengedaanop inhetverledenverrichtonderzoekofopkennisvandeskundigen.Bijdebouwvanfysischemodellenbijv.zullenminof
meergeaccepteerde relatiesdiebepaaldewetmatighedenweergeven,
direct inhetmodel kunnenwordeningebouwd.Welzalonderzocht
moetenwordenof inhetmodelvoldaan isaandevoorwaardenwaaronderdeze relatiesgelden.Voorhetvastleggenvanverbandenin
wiskundigevergelijkingen isdewiskundigeanalyseeenbelangrijk
instrument.
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Zijnerhiaten indekennist.a-v.relaties tussengroothedeninhetmodel,dankunnendezeopgevuldwordendoornaderegegevens teverzamelen.Doormiddelvandata-analysekandaninzichtverkregenwordenindeaardvandeze relaties.Data-verzamelingendata-analyse zijnfasendiebijv.bijdebouwvan
econometrische enbiometrischemodellenwatmeeropdevoorgrond
tredendanbijmeerfysischgeoriënteerdemodellen.Data-analyse
ishetgeheelvan techniekenenmiddelendatdientominzichtte
krijgeninsamenhangenenpatroneninbeschikbaardata-materiaal.
Hetomvatzowelhetgebruikvaneenvoudigehulpmiddelen (bijv.
grafiekenenspreidingsdiagrammen)alshet toepassenvanmultivariate techniekenomverbanden inhetdata-materiaal opte
sporen,alsookhetschattenentoetsenvanwiskundigerelaties
met statistische technieken.
2.4.4 Synthese
Nadatvoorallemodel-onderdelen specificaties enparameterwaardenzijnbepaald,zullendemodel-onderdelenaanelkaargekoppeldmoetenworden.Hoewelwedesyntheseals4efaseinhet
modelbouw-proces hebbengenoemd,zaldezeindetijdgezienniet
nadevoorafgaande fasenplaatsvinden,maarparalleldaaraan.Het
afgrenzenvanhetsysteem,hetglobaal invullenvanderelaties
binnenhetmodel,hetanalyserenvandedata,enz.,zalhandin
hand gaanmethet zorgenvooreenconsistente enlogischemodelstructuur.Veelalzalhiervoorgebruikgemaaktwordenvanstroomdiagrammen e.d.
Deverzameling (differentiaal-)vergelijkingen dieontstaat
doorhetsamenvoegenvanafzonderlijkevergelijkingen,geefteen
beschrijvingvanhetgedragvandevariabeleninhetmodelinde
loopvandetijd.Hetoplossenvaneendergelijk stelselvergelijkingenopanalytischewijze,ismeestalnietmogelijk,zodat
eenberoepgedaanmoetwordenopnumerieke integratie-methoden.
Bijmodellendieniet zozeerprocessenbeschrijvenmaarveeleer
eenoptimaliserend doelhebben,dient een optimalisatie-algoritme
ofheuristische procuduretewordentoegevoegd aanhetmodel.
2.4.5 Implementatie
Indiendesyntheseeenfeit is,kanimplementatievanhet
modelopeencomputervolgen.Implementatiehoudtindathetsymbolischemodeldatgeconstrueerd is,wordtvertaald ineendaarmeegelijkwaardigmodeldatgeschikt isvoorcomputergebruik.Dat
wil zeggendathet symbolischemodelwordt omgezet inprogrammeertaal.Welke talenhetbestgebruiktkunnenworden,hangtaf
vandeaardvanhetmodel.Naastde 'general-purposelanguages'
zijnerde 'special-purposesimulationlanguages'.Delaatste
categorie bevat talendieontwikkeld zijnmethetoogophetmodellerenvanspecifieke systemen.
Groeiprocessenb.v.,kunnenweergegevenwordendoorver16

zamelingen integraalvergelijkingen.Dergelijkeprocessenkunnen
veelalhetbestwordenbeschreven incomputertalendiegeschikt
zijnomdifferentiaalvergelijkingenteintegreren.CSMPiseen
voorbeeldvaneenspecialetaaldienumerieke integratieproceduresbevat.
Modelleringvanprocessenmeteenmeerdiscreetkarakter
leidt totandersoortigemodellen.Indezemodellen speeltdefactortijdweliswaarookeenrol,maarmeeromhetzichvoordoen
vangebeurtenissen enhetuitvoerenvanbeslissingen indejuiste
volgordeweer tegeven.Voorbeeldenvantalendiegeschiktzijn
omdergelijke sequentiëleenwachtrij-processen temodelleren,
zijnSIMSCRIPTenSIMULA.
Veelsystemenbevattenzowelcontinuealsdiscreteelementen,waardoornaasteenspeciale taalooknogeenalgemeneprogrammeertaalnodig is;'gemengde'talenzijnnognietinruime
matebeschikbaar.
'Specialpurpose'-talenhebbenhetvoordeeldateenaantal
programmeer-takennietmeerhoeft tewordenuitgevoerd,maarhebbenalsnadeeldatzeminder flexibelzijn.
Ofeenalgemenedanweleenspecialeprogrammeertaalmeergeschikt is,hangt afvandeaardvanhet teimplementerenmodel.
Enkeleaspectendiebijdeimplementatie aandeordekomen
enwaarvoor indespeciale talenvaakvoorzieningen zijngetroffen,zullenwehiernognoemen.Ermoeteentechniekgekozenwordenomopeenjuistemanierdetijds-dimensieinhetmodelteincorporeren. 'Timesteppingsimulation'en 'event-stepping simulation'zijnbegrippendieinditverband eenrolspelen.Verder
zulleninitiëlewaardenaandeendogenevariabelen inhetmodel
moetenwordentoegekend,enzullenwaardenvoordeexogenevariabelenmoetenwordenbepaald.Daarnaast zaldeinputenoutputvan
hetcomputer-model eenbepaalde structuurmoetenkrijgen.Indien
hetmodelstochastischevariabelenen/ofrelatiesbevat,zullen
trekkingenuitkansverdelingen inhetmodelmoetenwordenopgenomen.Stochastischeafhankelijkheid (zowelindetijdalstussen
variabelen)kandaarbijvoorcomplicatieszorgen.
2.4.6 Model-evaluatie
Iseenmodelge'implementeerdopdecomputer,dankanbegonnenwordenmethet 'draaien'vanhetmodel.Voordat ermeteigenlijkemodel-experimenten begonnenkanworden,zullenverificatie,
validatieengevoeligheidsanalysemoetenplaatsvindenwaarbij
eventueelweer terugkoppeling plaatsvindtnaareerdere fasenin
hetmodelbouw-proces.
Voorhet toetsenvanhetmodelviaverificatie,validatieen
gevoeligheidsanalyse,zijngeenstandaardprocedures voorhanden,
maar indeliteratuur isweleenaantalalgemeneregelstevindenomdit toetsenenigszinsgestructureerd tekunnendoen
plaatsvinden.
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Verificatie envalidatie zijnbegrippendieindeliteratuur
i.h.a.nietscherpzijnafgebakend.Zewordensomszelfsals
synoniemengebruikt.Eenonderscheid tussenbeidekanverkregen
wordendoorverificatie tekoppelenaanderelatietussenmodel
ensimulator (computer)envalidatieaanderelatietussenmodel
enrealiteit.
Verificatieheeftbetrekking ophetcontrolerenvandecorrectheid vanhetmodel.Hetmodelzalinovereenstemmingmoeten
zijnmetdatgenewatdemodelbouwervoorogenstond.Bovendien
zalhetopdecomputergeïmplementeerde programmadewiskundige
formulering vanhetmodelcorrectmoetenweergeven.
Validatieisnodigomnategaanofhetmodeldatgebouwd is
eenvoldoendeengeloofwaardige afspiegelingvormtvanhetafgebeeldesysteem.Validatie iseenterreinwaarplausibiliteit en
subjectiviteiteengroterolspeelt,alhoewelparametrischeen
non-parametrische statistische toetsenenmethodenooknuttig
kunnenzijn.(bijv.goodness-of-fit-tests,spectraalanalyse,
e.d.).
Gevoeligheids-analysewordtuitgevoerd omnategaanhoegevoelighetmodelgedrag isvoorveranderingen indeveronderstellingen tenaanzienvandewaardenvanparameters,devormvan
vergelijkingen,dewaardenvanexogenevariabelen,enz.Metname
alshetgaatoververonderstellingenwaarover groteonzekerheid
bestaat,ishetvanbelang tewetenhoedieveronderstellingen
doorwerken indeeindresultatenvanhetmodel.Gevoeligheidsanalysekanminofmeer inhetverlengdevanverificatie envalidatieliggen,maarkanookonderdeelzijnvanhetgeheelvan
experimenterenmethetmodel.
Opgrondvangevoeligheids-analyses kanb.v.beslotenworden
omnaderonderzoek teverrichtennaardewaardevaneenvoorhet
modelbelangrijkeparameterofomstochastische elementeninhet
modeloptenemen,omdaardoorhetmodelopdiepuntentekunnen
verbeterenwaardathetmeestvanbelangis.
2.4.7 Model-experimenten
Bijhetverifiëren,hetvalideren enhetuitvoerenvangevoeligheidstesten,zalveelvuldig geëxperimenteerd wordenmeteen
model.Dit 'spelen'meteenmodelzaluiteindelijkkunnenuitmondeninexperimentendiewordenuitgevoerd omnategaanwatde
invloedvanveranderingen inbeslissings-of instrumentele
variabelenopdoelvariabelen inhetmodelis.Hopelijkheefthet
validatie-proces erdantoegeleid daterzoveelvertrouwenin
hetmodelgesteld kanworden,dathetvoorditdoelkanworden
aangewend.
Omdathet experimenterenmetmodelleneen(computer-)tijdrovendezaakis,iseenefficiënteopzet indezefasevangroot
belang.Ofexperimentennuprimaireenexploratief ofeenoptimaliserend doelhebben,hetaantal factorendatereenrolin
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speelt zalmeestalenormgroot zijn.Hetgebruikvanexperimenteleproefopzetten zalindeze faseuitkomstkunnenbieden.
Proefopzettendiegebruiktwordenbij 'praktijk'-experimenten,
zoalsb.v.factor-opzetten,zijnookgoedbruikbaar bijmodelexperimenten.
Alseensimulatie nietalleeneenexploratief,maarookeen
optimalisatie-doelheeft,zali.h.a.gebruikgemaaktmoetenwordenvanheuristische procedureszoalsextensieve enintensieve
zoekprocedures (b.v.eensteepestascent procedure).
Hetvergelijkenvandeuitkomstenvanexperimentenisgeen
eenvoudige zaak,omdatveelalcombinatiesvanveronderstellingen
moetenwordenvergelekenmetcombinatiesvanmodeluitkomsten.Als
hetmodel stochastisch vanaard is,zullenkansverdelingenmet
elkaarvergelekenmoetenworden.Indiendemodelgebruikerexplicietkanmakenhoehijverschillende combinatiesvanuitkomsten
waardeert,vergemakkelijkt datdeanalyse.Vaak zalhetbeoordelenvanuitkomstenslechtswordenuitgevoerdaandehandvande
grafischeweergavevan (tijd-)reeksenenandereinformatieverdichtendemiddelen.

2.5 Enkele kanttekeningen
Hoewelert.a.v.modelbouwensimulatieveelaspectenzijn
waarvoormethoden,techniekenenalgemeneregelszijnaantegeven,blijveneenaantalzakentochenigszinsongrijpbaar.Dat
betreftbijvoorbeeld deafwegingdiegemaaktmoetwordentenaanzienvandetijdendeenergiediegestoptwordt indeverschillendeonderdelenvanhet tebouwenmodelenindeverschillende
stadiavanhetmodelbouwproces.Gevoeligheidsanalyse opeenvoorlopigemodelversiekanhierenig lichtopwerpen.
Devraag ofhetmodeleenvoldoend valideafbeeldingvan
het tebeschrijvensysteem is,zaleveneensnietkunnenworden
beantwoord zonderhet subjectieveoordeelvanmodelbouweren-gebruiker.Bovendienkaneenmodelvalidezijnvoorhetenedoel
terwijlhetdatniet isvoorandereeropgelijkendedoelen.Het
isdaaromzaakomruimeaandacht teschenkenaandeformulering
vandedoelstelling vanhetwerkenmeteenmodel.
Ofaldannietbepaalde techniekenwordengebruikt bij
modelbouw ensimulatie,isinhetalgemeenveelminder belangrijk
voor succesofmislukking ervandandemanierwaarop technieken
gebruiktworden.Debewering datmodelbouwmeereenkunstdan
eenwetenschap is,bevatongetwijfeld eenkernvanwaarheid.
Voor sommige systemen ismodelbouwensimulatievrijwelde
enigemanier omhetsysteem tekunnenanalyseren,omdatexperimenterenmethet systeemonmogelijk,onpraktisch ofonbetaalbaar
is.Simulatiekandanopz'nminstgezienwordenalshetbeste
vaneenaantalslechtealternatieven.OmmetTheiltespreken:
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"Itdoesrequirematurity torealize thatmodelsaretobeused,
not tobebelieved".
Hetisbelangrijk om tebeseffendatdebetrouwbaardheldvan
eenmodelstaatofvaltmetdebetrouwbaarheid vandekennisen
degegevensdieaanhetmodel tengrondslag liggen.Hetgebruiken
vaneenmodelalsietswaar jewat instoptenwaarvervolgens
resultatenuitkomenzonderdataangegevenkanwordenwaaromde
resultatenzijnzoalszezijn,houdtgrotegevarenin.Eenmodelbouwermoetinstaat zijnomdeuitkomstenvaneenmodel teverklarenuitdeverbandendiehijerzelfheeft ingebouwd.Een
modelgebruiker zaldaarnietaltijd toeinstaat zijn.Eengoede
beschrijving vanhetdoelendewerkingvanspecifiekemodellen
isdanookzeerbelangrijkvoorhet ingoedebanenleidenvande
toepassingvanmodellen.

2.6 Hulpmiddelen
Inhetvoorafgaande isalaangegevendatbijmodelbouwen
simulatiebijnaaltijdgebruikgemaakt zalwordenvanreken-en
opslag-capaciteiten vaneencomputer.Eenaantalaspectenhierbij
verdientafzonderlijkeaandacht.
1.

2.

3.

Omtekomentotdeinvullingvaneenmodelmoetenveelal
grotehoeveelhedendatawordengeanalyseerd.Eenefficiënte
opslagvandataindata-banken,gekoppeld aaneensnelleen
doeltreffendemogelijkheid tothetopvragenvandezegegevens,zaldemodelbouwervangrootnutzijn.Eengoeddatabasemanagement systeem iseveneensvanbelang bijhetuitvoerenvanmodel-experimenten(invoer-uitvoer).
Hetanalyserenvandatabrengtvaakomvangrijke berekeningen
met zichmee.Ookhet tekenenvangrafieken,hetmakenvan
tabellene.d.zijnzakendieuitermategeschikt (kunnen)
zijnomcomputer-matig uitgevoerd teworden.Daarbijdient
welbedacht tewordendateenmetdehand geschetstegrafiek
somsevennuttig isalshet toepassenvaneengeavanceerde
statistische techniek.Voorhetanalyserenvandatakunnen
eigencomputer-programma's gemaaktworden,maar Indepraktijkwordtveelalgebruikgemaaktvanstatistischestandaardprogrammatuurdiedegebruiker instaat steltomsnel
eenstatistische analyseuit tevoeren.Voorbeeldenvanpakkettenmetstatistische programmatuur zijnSPSS,BMDP,
Genstat enLisrei.Tegenoverhetvoordeelvanhetsneller
kunnenwerken,staathetnadeelvandegeringeflexibiliteit
vandemeeste pakketten enhetbeperkte (enmeestalopeen
bepaald vakgebied toegesneden)arsenaalaananalyse-technieken.
Deimplementatie vanhetgeconstrueerdemodelhoudt indat
hetinsymbolenopgezettemodelwordtomgewerkt toteencomputer-programma.Naastalgemene programmeertalen zijner
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4.

5.

'specialpurpose'simulatie-talen,waarinaleenaantalfaciliteitenm.b.t.hetsimulerenmetmodellenisingebouwd.
Bijvoorbeeld t.a.v.dewijzevaninvoerenuitvoervangegevensendewijzewaaropdefaktor tijdenvertragingenwordengemodelleerd.Analoogaanwatopgemerkt isvoorstatistischestandaardpakketten,geldtvoor standaard-simulatietalendatzebeperkter inhunmogelijkheden zijndanalgemeneprogrammeertalen.
Voorhetzoekennaaroptimaleoplossingeninmodellenbestaanineenaantalgevallen,zowelvooranalytischeals
voorheuristische oplossingsmethoden,standaardcomputerprogramma's (b.v.SCICONIC,IMSL,NAG).
Bijsimulatieswaarstochastischeprocessenwordenafgebeeld,moetenwaardenuitgespecificeerdekansverdelingen
gegenereerd worden.Hetisonnodig tevermeldendatcomputersdaarbijvrijwelonmisbaarzijn.

Naastkennisvandeinformatica speeltwiskundigekennis
natuurlijk inalle fasenvandeconstructievaneenmodeleen
rol.Bijvoorbeeld bijdespecificatievanwiskundigevergelijkingen,zalkennism.b.t.wiskundigeanalyseennumeriekewiskundeonontbeerlijkzijn.
Ophetterreinvandestatistiekkrijgtmentemakenmet
waarschijnlijkheidsrekening, devormvanstatistischeverdelingen,statistische toetsings-enschattingsmethoden,e.d.
Bijoptimaliseringsproblemenkangebruikgemaaktwordenvan
analytischeoplossingsmethoden (bijv.LP)maarvaakzijnheuristischeoplossingsmethoden goedealternatieven,metnameindiende
analytischemethoden teveelcomputer-capaciteitof-rekentijd
vergen.Deheuristischemethoden zijniteratieve zoekprocedures
diemeestalsub-optimaleoplossingengeven.
Intoenemendemate ishetmoeilijk omhet terreinvande
wiskundigemodellenendesimulatie-technieken goedaftebakenen.Grensgebieden zijnbijv.demeet-enregeltechniek,computer
aideddesign,signaalverwerkingstechnieken e.d.,waaringewerkt
wordtmethetbesturenvanmodellen,hetsimulerenvanruimtelijke structuren,e.d.Bestaandemodellenensimulatie-techniekenbewegenzichsteedsmeer indezerichtingen.Dekoppeling
vansimulatiemodellen aanbepaalde processenvindteveneens
steedsmeer toepassing.
Informatiemodellenenexpertsystemen zijnaantemerkenals
behorend totderandvanhet terreinzoalsdatdoordecommissie
isafgebakend.
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3.

KNELPUNTEN

3.1 Inleiding
Inhetvorigehoofdstuk isaangegevenwelkeaspecteneenrol
spelenbijhetbouwenvanenhetexperimenterenmetmodellen.In
dithoofdstukwordtingegaanopdeknelpuntendiezichinhet
landbouwkundig onderzoekvoordoenbijditbouwenenexperimenteren.Deze inventarisatievanknelpuntenvormtdeneerslagvande
visiesvandecommissieleden opdesituatie ophuneigenterrein.
Datbetekentdat slechtseenkwalititatief overzichtwordtgegeven.Eenkwantitatieve onderbouwing doormiddelvaneeninventarisatievanknelpuntenopalle landbouwkundige instituteneninstellingen,heeftniet plaatsgevonden.
Hetontwikkelenvanwiskundigemodellenen/ofhetwerken
ermee,vindt steedsmeer toepassing inhet landbouwkundigonderzoek.Enerzijdsalshulpmiddel inhetonderzoek,anderzijdsals
hulpmiddelvoordepraktijk.Dezeontwikkeling naarmeermodelmatigonderzoek verloopt echter nietaltijdevensoepel.Devoornaamsteknelpuntenophet terreinvanmodelbouw,simulatieen
optimalisatie zijndoordecommissie in3categorieënondergebracht.Onderscheidenwordenknelpuntenmetbetrekkingtot:
a. devisieopmodellen
b. kennisenmiddelen
c. samenwerking tussenmodelonderzoek enexperimenteelonderzoek.

3.2 Knelpuntenm.b.t.devisieopmodellen
Eenmodelkannooit losgezienwordenvandedoelstellingen
waarvoorhetontworpen is.Dezedoelstellingen zijnvaakandersmeestalbeperkter-dandedoelstellingen diedeopdrachtgeverof
gebruiker voorogenstaan.Modellenwordennog teveelgezienals
verschaffers vannauwkeurigekwantitatieve informatie.Zemoeten
echter vooralgezienwordenalshulpmiddelen,zowel inhetonderzoekalsindesfeervandepraktische toepassing.Inmodellen
moeten immersveronderstellingen endaaropgebaseerdekennisexpliciet wordengemaakt.Inmodellenmoetenonderzoeksgegevens in
hun samenhangwordenweergegeven.Modellengevenderaakvlakken
vandisciplinesaanenbevorderen zodecommunicatie tussenonderzoekersuitverschillende disciplines.Modelbouw isdusinde
eerste plaatseendenk-hulpmiddel.
Verkeerde verwachtingenm.b.t.demogelijkhedendiewiskundigemodelbouwbiedt,worden tendeleookveroorzaaktdoormodelbouwersdiesomsde indrukwekkendathetallemaaleenkwestieis
van "nogevenenwekunnenallevragenmetmodellenbeantwoorden".
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Ineenmodelkomendezwakkeschakels indekennisomtrent
eensysteemendebelangrijkheid vandieschakelsvoorhet
systeemalsgeheel,duidelijk naarvoren.Desondankswordtinhet
onderzoekweiniggebruikgemaaktvanditpositieve aspectvanmodelbouw.Onderzoekershebbenmeestalweleen (deel-)modelinhun
hoofd enwetenterdegewaardezwakke schakelsinhetmodelzitten.Diezwakkeschakelskrijgendanookextraaandacht inhet
onderzoek.Hetisechtereffectieveromhetmentalemodelook
expliciet teformuleren,zodatdenoodzaakvanverderonderzoek
opbepaalde punten,metbehulpvaneenkwantitatiefmodelduidelijkgemaaktkanwordenofkanwordengerelativeerd.Opdeze
wijzekanmodelonderzoek richtinggevenaanhet experimenteel
onderzoek.
Daarnaastkrijgthetgebruikvanmodellen teweinigaandacht
bijhetuitvoerenvankosten/baten-analyses inhetmeertoepassingsgerichteonderzoek.Hetbepalenvanprioriteiteninhet
onderzoekkangerelateerdwordenaandebatendieuitalternatieveonderzoeksprogramma's verwachtmogenwordenvoorhetgemodelleerde systeem.Daardoorkaneenoptimalisatie indeinvesteringeninhetexperimenteelonderzoekbereiktworden.

3.3 Knelpuntenm.b.t.kennis enmiddelen
Hetwerkenmetwiskundigemodellen,vereistanderekennisen
vaardighedeneneenandereinstellingvanonderzoekersdanhet
experimenteelonderzoek.Modelonderzoek ismeerdanhet simpelweg
samenvoegenvanbekende formules ineenvormdiegeschikt isom
ermeeteexperimenterenmetbehulpvaneencomputer.Bijhet
ontwikkelenvanwiskundigemodellenblijktdatweliswaarhetgebrekaankennism.b.t.temodelleren systemen (materie-kennis)
ookeenknelpunt is,maardatdegrootsteproblemen zitteninhet
goedontwerpen vanenexperimenterenmetmodellen.Datheefto.a.
temakenmethet feitdathetsystematisch enefficiënt opzetten
vaneenmodel zoweleen 'science'alseen 'art'is.
Watde 'science'betreft,iserindeontwerpfaseeengebrek
aankennisophetgebiedvandesysteem-analyse.Daarnaast levert
devalidatievaneenontworpenofovergenomenmodeldenodige
problemenop.Bijvalidatie spelenuiteraard subjectieveoverwegingenenoordeleneengroterol,maarerzijnooktalvanformele techniekenvoorditdoelbeschikbaar.Onderzoekers zijndaar
vaak nietergmeevertrouwd.Ookwordenzeweerhoudenvanhet
ontwerpenenvalideren vanmodellendoordeveelheid vandatadie
vooreenvalidatieverzameldmoetworden.Voordiegegevensverzameling -viaexperimenteelonderzoek-ontbreektnogaleensde
onderzoekscapaciteit.
Eengebrekaandejuistecomputerfaciliteiten enhetniet
terbeschikking hebbenvande juisteprogramma'swerkenhier
evenminbevorderlijk.Hetvoornaamsteknelpuntzitechterinhet
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ontbrekenvanmensenmetde juisteopleiding.Veel onderzoekers
zijnnietopgeleid inhetgebruikvantechniekenvanmodelbouw,
simulatie enoptimalisatie.Demogelijkhedentothetbijscholen
vanonderzoekerswordenonvoldoende benut.Opsommige instituten
isteweinig bekend overdiemogelijkheden.Hetgebruikvanbestaandemodellenofvandelendaarvan,wordtbemoeilijktdoorhet
feitdatgoedebeschrijvingenvanbestaandemodellen-metname
tenaanzienvandeuitgangspunten dieeraantengrondslag liggen
- helaasnogmeeruitzondering danregelzijn.Dithangtook
samenmeteengeringeuniformiteit indenaamgevingvandein
modellengebruiktevariabelenenparameters.
Debeschikbaarheid enkennisvanoptimalisatie-technieken is
inveelgevallenbeperkt totdebekendemathematische programmerings-technieken.Erzijnechterooktalvanheuristischezoekproceduresontwikkeld,die-zondereenstrakkemodelformulering
teeisen-ineeniteratief procesvansimulatiesmeteenmodel,
optimabepalenofbenaderen.Meer inhetalgemeengeldtdathet
vergelijkenvanverschillendemodelstructurenmetdedaarbijbehorende techniekenvansimulatieenoptimalisatie nog teweinig
aandachtkrijgt.

3.A Knelpuntenm.b.t.desamenwerking tussenexperimenteel
onderzoekenmodelonderzoek
Hetexperimenteelonderzoek indelandbouwheeft eenandere
benaderingswijzevanonderzoeksproblemen danhetmodelonderzoek.
Weliswaarheefthetexperimenteelonderzoek eenkwantitatieveinslag,maardiewordtmeergekenmerktdoordebegrippen 'analyse'
en 'statistiek'dandoor 'synthese'en 'modelbouw'.
Demeeromvattendeengeïntegreerde benaderingvanmodelonderzoek sluitvaaknietaanopdemeer partiëlebenaderingvan
hetexperimenteelonderzoek,waareensterkenadrukwordtgelegd
opdeonzekerheden inderelaties tussengrootheden,dieopgrond
vanexperimenten zijnopgesteld.Hetexperimenteel onderzoek
realiseert zichteweinig dat ineensysteem-analytischebenadering dergelijke zwakkeschakels ineenmodelnietaltijd een
bezwaarhoeven tezijn.Er zijnimmersmogelijkheden totexperimenterenenstochastiseren.
Experimenteel enmodelonderzoekworden teveelgezienals
concurrerende soortenvanonderzoek.Teweinig realiserenonderzoekerszichdatbeidevormen-experimenten indepraktijken
experimentenmeteenwiskundigmodel-elkhuneigenbijdrageaan
hetonderzoek leveren.Endat somsdeenebenaderingdeaangewezenweg isensomsdeandere.Maardaarnaast iseennauwesamenwerking enwisselwerking tussenbeideonontbeerlijk.Enerzijds
leverthetexperimenteel onderzoek denoodzakelijkeinformatie
betreffendede invulling enhet testenvaneenmodel,anderzijds
kanhetmodelonderzoek informatie verschaffenoverderichting
waarinhetexperimenteelonderzoek zichdient teontwikkelen.
24

Modelonderzoek kansterke impulsengevenaanhet experimenteel
onderzoek vanwegedenoodzaak totvalidatievanmodellen.
Eengoed zichtopdeverhouding tussenbeidesoortenonderzoek,vergrootdebereidheid totsamenwerken.Modelonderzoekkenmerkt zichnogteweinig dooreenmultidisciplinaire aanpak,
waarinmaterie-kennis enmodelbouw-kennis dichtbijelkaargesitueerd zijn.
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