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CHAPTER 1

SAMENVATl'ING EN CONCLUSIES

1.1 SAMENVATl'ING

Het Plakken Opslag SturingsSysteem (roSS) is een geavanceerd, real-time
magazijn sturings- en beheerssyteem ten behoeve van een aantal opslaghallen
bij Boogovens te IJmu.iden. Deze hallen vormen een buffer tussen de
OXystaalfabriek en de warmbandwalserij.

Het systeem is in staat om alle plakken binnen deze hallen te identificeren
en te benaderen zonder tussenkomst van verladers (personen die de hal
ingaan om te verifieren of de desbetreffende plakken de juiste
identifikatie hebben). Hierdoor is het mogelijk am alle plakkenstromen te
coordineren en instructies te genereren ter ultvoering van de
werkzaamheden.

De in ross geimplementeerde sturing kan een naar omstandigheden optimale
opslagcapaciteit geven indien de daarbij behorende parameters geed worden
ingesteld.

Het grootste probleem is het gegeven dat het toekomstige plakkenpakket en
de aan- en afvoerstromen zowel qua samenstelling als qua omvang niet
wiskundig definieerbaar zijn. Van de meeste grootheden is alleen de totale
omvang en evt. het gemiddelde bekend. Alleen een flexibele opslag- en
sturingsstrategie kan, doordat het aan de momentane situatie kan worden
aangepast, een goede oplossing bieden. Hierbij moet het systeem voldoende
gegevens kunnen verstrekken om het de gebruiker mogelijk te maken een
juiste strategie te kiezen.
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Het is mogelijk gebleken om een systematiek te ontwerPen waarbinnen het
ross systeem aan de gestelde eisen kan voldoen.

Het optimaal sturen van de produktiemiddelen (kranen en dwarswagens)
alsmede het realizeren van een grote hoeveelheid opslagcapaciteit meet
mogelijk zijn. Er is echter duidelijk geconstateerd is dat een grote
opslagcapaciteit aIleen gerealiseerd kan worden bij voldoende
kraancapaci teit.

1. Bij het opslaan van plakken moet de opslaglokatie gezocht worden
die (op dat moment) het meest geschikt is. Echter, onr3at de
halindeling en/of de plakeigenschapPen (order, kwaliteit ed.) in
de loop der tijd wijzigen is in veel gevallen het tussentijds
verplaatsen van de plakken wenselijk. Als er echter weinig
kraancapaciteit is dan kunnen dergelijke verplaatsingen niet of
nauwelijks worden uitgevoerd waardoor de opslagcapaciteit nadelig
wordt beinvloed.

2. De opslagcapaciteit is eveneens afhankelijk van de in- en
uitvoerstromen omdat de kraancapaciteit die overblijft voor de
eerder genoem:3e verplaatsingen daardoor kan toe- of afnemen.

3. De opslagcapaciteit van de hallen is eveneens afhankelijk van de
verdeling van plakken qua lengte en breedte in combinatie met
andere eigenschapPen (denk aan order, !twaliteit ed. ) • Plakken
binnen een bePaalde (fysiek toegestane) lengte- en
breedtespreiding worden bij elkaar gelegd vanwege eigenschappen
als gelijke order, gelijke kwaliteit ed. Er wordt daarna pas op
exacte lengte en breedte gesorteerd.

De sturing binnen ross is clermate flexibel dat afhankelijk van de gegeven
situatie (verdeling van het plakkenpakket, aan- en afvoerstromen) een
optimale strategie kan worden gekozen waarbij het systeem zelf voldoende
gegevens bewaart am deze strategie geed te kunnen kiezen.

Als een soort van eindcontrole geeft de door ross verzamelde statistiek
eveneens inzicht in de efficientie waarmee het totale systeem (computer en
omliggende systemen alsmede de menselijke handelingen) funktioneert.

- 6 -



CHAPTER 2

INLEIDING

2.1 PROBLEEMDEFINITIE

Als gevolg van de sluiting van een van de twee warmbandwalserijen, het
stopzetten van de produktie van blokgewalste plakken, het invoeren van een
tweede continu-gietmachine en door het war.m inzetten van p1akken is er bij
aooqovens behoefte aan een geautomatiseerd informatiesysteem dat in staat
is om de sterk gewijzigde materiaalstromen binnen de opslaghal1en van
Blokwals-3 af te handelen.

Bi j warme inzet, dat wil zeggen de warmbandovens voeden met hete plakken om
energie te besparen, is het onmogelijk om de bestaande werkwijze te blijven
hanteren. Bij de huidige werkwijze lopen er medewerkers tussen de stouwen
(opeenstapeling van plakken) om identifikaties op te nemen en/of te
controleren. War.me-inzet op grote schaal vereist dus de ontwikkeling van
een zogenaam:i blind sturingssysteem (roSS).

Poss verzorgt de sturing van binnenkomende en uitgaande stroman plakken van
zcwel heet als koud materiaal. Het meest essentiele onderdeel hiervan is
bet efficient opde1en van instructies in transportopdrachten op hijsniveau
en het vaststel1en van nieuwe lokaties. Binnen deze sturingsfunktie dient
onder andere rekening te worden gehouden met de onderstaande kriteria:

1. De halindeling en opslagkriteria dienen naar behoefte gewijzigd te
kunnen worden waarbij een naar omstandigheden grote
opslagcapaciteit haalbaar is.

2. Een transportopdracht kan via meerdere kranen ell/of een
dwarstransport lopen (vervoer van FE-hal naar FF-hal of vice
versa) • Deze deelopdrachten dienen korrekt te synchroniseren.

3. ross geeft instructies aan 4 bovenloopkranen, 2 dwarswagens en een
halfportaalkraan. De halfportaalkraan wordt gebruikt veor het
vervoer vanuit de FE-hal (een gedeelte daarvan dat de naam

- 7 -
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PROBLEEMDEFINITIE

klaarzetvak krijgt) naar de warmbandovens.
dienen optimaal onder deze produktiemiddelen te
Met name met worden vorkomen dat kranen
rijden.

Page 2-2
4 September 1986

De werkzaamheden
worden verdeeld.

elkaar 'in de weg'

4. PaSS kan meerdere soorten instructies tegelijkertijd verwerken.
De verschillende werkzaamheden dienen op basis van prioriteiten te
geschieden.

5. In geval van storing aan bijvoorbeeld een van de bovenloopkranen,
dient PaSS hierop flexibel te kunnen reageren.

- 8 -
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2.2 WERKVERDELING

Page 2-3
4 September 1986

Binnen PaSS zijn de aktiviteiten verdeeld over de volgende werkgroepen
waarbij er aan iedere werkgroep een automatiseringsdeskundige en een aantal
deskundigen van de afdeling produktie deelnemen:

1. Werkgroep computersyteem PINK. Deze werkgroep houdt zich bezig
met de funkties van het kraanbesturingssysteem inclusief
dwarswagens en het definieren van de interface tussen POSS en
PINK. PINK wordt geimplementeerd op een apart (PDP-II)
computersysteem.

2. Werkgroep aanvoer en afvoer. Deze werkgroep houdt zich bezig met
alle aan- en afvoerfunkties (ontvangsten, plakopzoeklijsten,
vervoersprogramma's, branderslijsten etc.).

3. Werkgroep opslagmethodiek. Deze werkgroep houdt zich bezig met
optimalisatie van de halbelegging en de kraanbewegingen.

4. Werkgroep regisseur/kraaienest. Deze werkgroep houdt zich bezig
met overdracht procedures war.mbandwalserij, werkverdeling en
prioriteiten, plannings-overzichten, status-overzichten,
foutafhandeling en rapportering.

5. werkgroep uitwijk en conversie. Deze werkgroep houdt zich bezig
met uitwijkprocedures (in geval van calamiteiten) en met het
samenstellen van een draaiboek voor conversie en invoering.

6. werkgroep datamodel. Deze werkgroep houdt zich bezig met het
definieren van een datamodel voor een (hierarchische) database en
aIle daaruit voorvloeiende aktiviteiten.

7. Projektteam tbv. management, coordinatie en controle.

Na de fase ' funktioneel ontwerp' worden een aantal werkgroepen uitgebreid
met een programmeur, waarna de fase's 'globaal technisch ontwerp',
, technisch ontwerp' en 'programmeringjtesten' worden opgepakt.

Dit verslag beperkt zich volledig tot het technische en funktionele
gedeelte van de werkgroep opslagmethodiek. De programmering van de
opslagmethodiek wordt niet als wezenlijk onderdeel beschouwd en wordt bij
gebrek aan tijd door iemand anders overgenomen.
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CHAPTER 3

DOELSTELLIN3 EN GEBIEDSAFBAKENING

3.1 DOELSTELLIN3 ross

Doelstelling van ross is het garanderen van een exacte volging en sturing
van alle plakken gedurende de verblijftijd in de PE- en de PF-hal. De
tussenkomst van een verlader, ter identifikatie van de plak, moet dan
overbodig zijn. Dit dient op een dusdanige wijze te geschieden dat met een
minimum aan plakhandelingen de binnenkomende en ui tgaande p1akstromen op de
meest efficiente wijze worden verwerkt. Deze doelstelling imp1iceert dat
van iedere plak, ongeacht of deze heet danwel koud is, altijd de exacte
lokatie bekend is. Alle plakken moeten door een bovenloopkraan kunnen
worden benaderd waarbij een maximale opslagcapaciteit wordt gerealiseerd.

Daarnaast vindt er registratie plaats van alle opgeslagen plakken in de PG
en de PH-hal.

De doelstelling tav.
realiseren:

het opslagsysteem is in drie onderdelen te

1. Opslagmethodiek: bepalen op welke W3.Jze plakken fysiek in de
hallen opgeslagen dienen te worden. Hierbij dient rekening te
worden gehouden met de fysieke eigenschapPen van plakken, de aan
en afvoerpatronen en de beschikbare produktiemiddelen (kranen en
dwarswagens) .

2. Opslagalgorithme: bepalen wat voor een serie aangeboden plakken
de meest efficiente opslaglokatie is, hierbij rekening houdend met
de opslagmethodiek en de leveringsgebonden eigenschapPen waarbij
de hiervoor benodigde rekentijd geen belemmerende faktor mag
worden.

3. Datastructuren: het ont:werpen van efficiente datastructuren die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het opslagalgorithme.

Hierbij dienen aspecten zeals gelijktijdige verwerking van series van

- 10 -
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DOELSTELLING ross
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plakken, anticiperen op toekomstige aan- en afvoerpatronen, performance en
testmethodiek terdege te worden overwogen.

3.2 GEBIEDSAFBAKENING OPSLAGMETHODIEK

De afstudeeropdracht waarvan dit het verslag is wordt beperkt tot het
gedeelte van ross dat met 'opslagmethodiek' te maken heeft. Gezien het
grote aantal mensuren dat veor het ontwerpen en implementeren van deze
opslagmethodiek nodig is, is een nadere afbakening gewenst. Dit verslag
bevat dan ook alleen het gedeelte dat door ondergetekende is aangepakt in
de periode 1-10-1985 tim 20-8-1986. Hierdoor zijn van de aktiviteiten mbt.
opslagmethocliek de volgende delen opgenomen in dit verslag:

1. Het volledige funktionele ontwerp: alle aktiviteiten die met
opslagmethodiek te maken hebben beschreven op funktioneel niveau.

2. Het globale technisch ontwerp: welke taken komen er in het
systeem, hoe zijn deze taken verdeeld en welke communicatie vinci
er plaats tussen deze taken.

3. Het technisch ontwerp van de essentiele taken:

1. Hijs- en lokatiebePaling.

2. Spitwerk, timing en hijskombinaties.

3. Selektie en kraantoewijzing.

4. Eincicontrole en opdrachtverstrekking

De delen die niet in dit verslag worden opgenomen ZlJn de fase's
'programmering', 'testen' en 'in gebruik name' resp. 'evaluatie'. Van een
aantal taken is het technisch ontwerp niet in dit verslag opgenomen omjat
deze niet als essentieel. voor de opslagmethocliek worden beschouwd.:

1. Alternatieve lokatie.

2. Afhandeling uitgevoerd werk.

3. Opslagstatistiek verzamelen.

4. Opslagstatistiek (rapportering) printen.
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GEBIEDSAFBAKENING OPSLAGMETHODIEK

S. Opslagparameters ingeven.

6. Kraantoewijzingsparameters ingeven.

7. calamiteitenparameters ingeven.

Page 3-3
4 September 1986

Opslagmethodiek kent de volgende begrenzingen:

1. Optimale halbelegging bewerkstelligen door op efficiente wijze
opslaglokaties toe te kennen.

2. Op optimale wijze de produktiemiddelen besturen.

3. Indien ei: geen andere aktiviteiten Zl.Jn dan moeten de
produktiemiddelen benut worden am de opslagsituatie te verbeteren.

4. Het afhandelen van werkinstructies zoals deze door andere taken
worden aangedragen (bv. trein laden, trein lossen of plakken
overdragen aan de warmband).

S. Het mededelen van de nieuwe plaklokaties aan de taak die
verantwoordelijk is voor het aanpassen van de database, het
versturen van berichten etc., waarbij de opslagmethodiek de
consistentie van het geheel bewaakt.

6. Onder afwijkende omstandigheden
doeltreffende manier, afhandelen
lokatie toe te kennen).

- 12 -
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CHAPTER 4

INDELINGSPROBLEMATIEK

4.1 l?OSITIEBEPALINGSSYSTEEM

Ten aanzien van het bij PaSS geimp1ementeerde positiebepalingssyteem zijn
een aantal aspecten essentieel voor een optimale sturing. Cit meetsysteem
bestaat uit een positiebePalingsgedeelte (het bePalen van de lokatie van de
kraan), uit metingen op het tangkontakt (weI of geen plakken in de tang) en
uit een gewichtsmeting van de plakken. Ondat de gehele procedure omtrent
de kraanbesturing in een seperaat computersysteem ( PINK ) is ondergebracht
is de werking ervan transparant voor PaSS.

De optredende fouten zijn van invloed op de indelingsproblematiek van de
hal, hoofdstuk 4.1.1 behandeld deze problematiek.
De wijze waarop coordinaten aan de gebruiker worden gepresenteerd staat
omschreven in hoofdstuk 4.1.2.
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4.1.1 Lengte- En Breedte-speling

Lengtespeling kan worden bepaald uit de volgende faktoren:

1. Positiebepalingsfouten van het meetsysteem door de afdeling nieuw
bouw gespecificeerd als maximaal +/- 20 centimeter.

2. Posi tiebepalingsfouten van het meetsysteem tgv. het schranken van
de kraan door de afdeling nieuwbouw gespecificeerd als maximaal +
40 centimeter.

3. Extra ruimte die in de lengte moet worden gereserveerd doordat een
kraan niet in staat is een hijs precies in het midden op te Pak}ten
(het meetsysteem registreert dit niet). Naar opgave van de
afdeling produktie zal deze fout maximaal + 25 centimeter zijn bij
korte plakken en + 125 centimeter bij lange plakken. Voor de
, gemiddelde plak' kan deze fout op maximaal + 75 centimeter worden
gesteld.

4. Plakken zijn binnen een hijs niet precies gecentreerd hetgeen
volgens opgave van de afdeling produktie kan worden verwaarloosd
ten opzichte van de hiervoor genoemde fout.

Gezamenlijk kunnen deze drie (onafhankelijke) fouten maximaal + 135
centimeter afwijking veroorzaken. Qmdat een statische verdeling helaas
ontbreekt is er geen uitspraak te deen over de te kiezen lengtespeling (bv.
een lengtespeling waarbij 99,5 % van de opdrachten korrekt kan worden
uitgevoerd, voor de resterende 0,5 % moet een alternatieve lokatie worden
aangevraagd). Qmdat de lengtespeling als parameter kan worden ingegeven is
het mogelijk om proefondervindelijk een 'werkbare' lengtespeling te vinden.
Voor de resterende berekeningen wordt ~itgegaan van een lengtespeling van
165 centimeter (ipv. het maximum van 270). Uiteraard moet nog blijken of
dit een 'werkbare' lengtespeling is.

Breedtespeling kan worden bePaald uit de volgende faktoren:

1. Posi tiebepalingsfouten van het meetsysteem door de afdeling nieuw
bouw gespecificeerd als maximaal + 20 centimeter.

2. De tang waarmee de kraan werkt heeft een breedte-afhankelijke
extra ruimte nodig om de stouw te kunnen benaderen. De extra
tussenruimte is door de afdeling produktie gemeten met als
resultaat (in millimeters):
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Plakbreedte (klasse):

600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100

Page 4-3
4 September 1986

Minimale tussenruimte:

1130
1090
1060
1035
1010
985
960
935
905
880
855
835
810
785
760
735

3. Extra ruimte die in de breedte meet worden gereserveerd doordat de
kraan enige beweegruimte nodig heeft. Door de afdeling produktie
is gespecificeerd dat deze ruimte 40 centimeter moet bedragen (20
centimeter aan weerszijde van iedere stouw). In de situatie
waarin positiebepalingsfouten optreden wordt geaccepteerd dat er
Minder dan 40 centimeter extra ruimte is.

Gegeven de positiebePalingsfout van + 200 millimeter wordt de breedte
speling op 1130 + 400 • 1530 millimeter gesteld voor de smalste stouw en op
735 + 400 • 1135 millimeter voor de breedste stouw. De gemiddelde
breedtespeling wordt gegeven de verdeling van plakken over de breedte (de
'gemiddelde' plakbreedte is 1,1 meter) op 1400 millimeter gesteld.

Voor de rest van deze specifikatie wordt uitgegaan van een speling van +
82.5 centimeter in de lengterichting en + 200 millimeter in de
breedterichting.
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4.1.2 Coordinatenindeling
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Coordinaten worden toegekend van West naar Cost (Links naar Rechts) en van
Noord naar Zuid (Boven naar Beneden). Vaknummers en stouwnummers zijn een
afgeleide van coordinaten. Het systeem heeft een bepaald vak toegewezen
lopend van Xl tot X2 en heeft aan een bepaalde stouw de breedtecoordinaten
van Yl tot Y2 toegewezen. Het vaknummer is nu INT(Xl )+1 en het stouwnummer
is !NT(Yl )+1. !NT wil zeggen dat eventuele cijfers achter de komma worden
weggelaten ( INT( 27,8) - 27). Op deze wijze worden vaknunmers en
stouwnummers gecalculeerd naar aanleiding van de smalste en korste stouwen.
Vaknummers lopen van 1 tot maximaal 700 en stouwnummers lopen van 1 tot
maximaal 40. Voor het vaknummer zijn 3 posities voldoende, voor
stouwnummer zijn 2 posities voldoende.
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4.2 INDELING VAN DE HAL
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Bij het indelen van de hal in vakken en stouwen moet er een keuze gemaakt
worden tussen een statische en een dynamische indeling (of evt. een
tussenvorm). Hierbij is het mogelijk de indeling in vakken (de
lengte-indeling) af te scheiden van de indeling in stouwen (de
breedte-indeling) omdat 2-dimensionale indeling niet wenselijk is.
Afhankelijk van de gekozen indeling ontstaat er een opslagcapaciteit met
bepaalde verliesposten. Een hoge opslagcapaciteit is van wezenlijk belang
en is daardoor bepalend voor de te kiezen halindeling.

De breedte-indeling wordt besproken in hoofdstuk 4.2.1.
De lengte-indeling wordt besproken in hoofdstuk 4.2.2.
De opslagcapaciteit wordt berekend in hoofdstuk 4.2.3.
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4.2.1 Breedte-indeling Hal

Page 4-6
4 September 1986

Gezien de kritische hoeveelheid opslagruimte wordt er afgezien van een
vaste breedte-indeling (vaste stouwposities binnen een vak) omdat een
dergelijke indeling in het 'smalle gebied' veel ruimte kost in de vorm van
niet optimaal bezette stouwplaatsen (plakken van 950 tim 2000 millimeter
breed nemen evenveel ruimte in als plakken van 2100 millimeter breed). Een
breedte-indeling in 2 of 3 kategoriee"n geeft een betere opslagcapaciteit
dan een vaste indeling maar geeft ook een verliespost in de vorm van
fragmentatie en in de vorm van niet optimaal bezette stouwplaatsen. Zie
ook 20.20.30.06 voor een berekening van de opslagcapaciteit bij
verschillende indelingen.

omdat bij een volledig variabele breedte-indeling, voldoende
kraancapaciteit en een optimale methodiek de fragmentatieverliezen kunnen
worden beperkt verdient deze indeling wellicht de voorkeur. Als het
systeem niet of niet voldoende in staat is de optredende fragmentatie tegen
te gaan, bijvoorbeeld door gebrek aan kraancapaciteit, dan degradeert de
opslagcapaciteit en wordt deze uiteindelijk vergelijkbaar met de
opslagcapaciteit die bij een vaste breedte-indeling aanwezig is. Een
volledig variabele breedte indeling betekent in de praktijk een indeling in
stappen van max. 100 millimeter omdat binnen een stouw een breedte
variatie van 100 millimeter is·toegestaan (dus 15 kategorieen: 600-2000
millimeter). Bij een indeling in minder kategorieen is uiter aard dezelfde
methodiek toe te passen.

Ongeacht de gekozen breedte-indeling is er per stouw een maximale
breedtevariatie van 100 millimeter (ivm. fysieke beperkingen van de
kraan). omdat plakken worden gemaakt met een richtbreedte op een 50
millimetergrens (900, 950, 1000, 1050, etc. ) met een maximale
afwijking van + 25 millimeter kan er in een .order een plak van 925
millimeter en een plak van 975 millimeter voorkomen. omdat meerdere
plakken van een order niet noodzakelijkerwijs tegelijkertijd in de hal
behoeven te arriveren moet ervoor worden gezorgd dat andere plakken in de
stouw het niet onmogelijk maken om plakken van een order bij elkaar te
leggen. Als bijvoorbeeld de onderste plak van order A is met een breedte
van 970 millimeter dan mag er geen plak van 1065 millimeter bovenop worden
gelegd omdat er op een later tijdstip een plak van order A met een breedte
van 940 kan binnenkomen die dan in de desbetreffende stouw niet meer
voldoet aan de maximale breedtespreiding van 100 millimeter. Het systeem
zal ernaar streven om zoveel mogelijk stouwen op te bouwen die voldoen aan
een bepaalde richtbreedte. Plakken die een richtbreedte hebben van hetzij
50 millimeter maer hetzij 50 millimeter minder kunnen bij gebrek aan
opslagcapaci tei t in een stouw worden opgeslagen. Als er eenmaal 2
richtbreedtes (met een verschil van 50 millimeter) in 1 stouw voorkomen,
kunnen er in die stouw geen plakken met een andere richtbreedte meer worden
opgeslagen omdat de maximale breedtespreiding 100 millimeter bedraagt. Het
opslaan van twee richtbreedtes in een stouw lnoet zoveel mogelijk hijsgewijs
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en gesorteerd geschieden.

Een volledig variabele breedte-indeling kan de beste opslagcapaciteit
opleveren mits de hierdoor optredende fragmentatieverliezen kunnen worden
beperkt. Het beperken van fragmentatieverliezen is oa. mogelijk door de
kranen opruimaktiviteiten te laten verrichten zodra deze beschikbaar
bekomen.

Fragmentatieverliezen zijn te onderscheiden in:

1. Bij het weghalen van een bepaalde stouw (ervan uitgaande dat deze
stouw twee 'buren' heeft) is het niet mogelijk om de vrijgekomen
ruimte te gebruiken voor een andere stouw die breder is dan de
oorspronkelijke stouw. Een smallere stouw kan weI geplaatst
worden maar de kleine hoeveelheid ruimte die dan overblijft
(versplintering) is onbruikbaar.

2. Als een vak niet geheel gevuld is dan kan er aan de zijkant van
het vak een ruimte overblijven waar zelfs de kleinste st~ niet
meer kan staan.

3. Als een vak niet geheel gevuld is dan kan er aan de zijkant van
het vak een ruimte overblijven waar weliswaar een smalle st~ kan
staan maar geen brede stouw, als deze smalle st~ met voorhanden
is dan is deze ruimte onbruikbaar.

Bij het toekennen van een lege ruimte aan een stouw wordt rekening gehouden
met een aantal aspecten die de fragmentatie tegengaan.

1. Bij het toekennen worden aIle in aanmerking komende vakken
bekeken. Van de vrije ruimtes in deze vakken ~rdt een lijst
gemaakt met de breedte van de ter beschikking staande stukken.
Bij het maken van deze lijst wordt rekening gehouden met de veor
de op de grens aanwezige st~ en de te kree"eren st~ vereiste
breedtespeling. De te kreeeren st~ heeft een bepaalde breedte
die tezamen met de voor deze breedte vereiste breedtespeling de
opslagbreedte geeft. Per vrije ruimte wordt nu de breedte van
deze ruimte gedeeld door de vereiste opslagbreedte waaruit blijkt

1. Hoe vaak een st~ van een dergelijke breedte in deze vrije
ruimte past, hiervoor is de formule N-INT(L/(B+BS(B))) te
hanteren. Waarbij L de beschikbare vrije breedte is, B de
breedte van de st~ en BS(B) de vereiste breedtespeling. !NT
wil zeggen dat eventuele cijfers achter de komma worden
weggelaten ( INT( 27,8) - 27). OrOOat binnen een st~ een
maximale breedtespreiding van 100 millimeter is toegestaan
wordt een worst-case stouwbreedte berekend (-smalste plak van
de hijs plus 100 millimeter).
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2. Hoeveel ruimte er overblijft als deze vrije ruimte inderdaad
met stouwen van deze breedte gevuld wordt, hiervoor is de
formule R-L-N*(B+BS(B») te hanteren.

De vrije ruimte die de kleinste restruimte opleverd kan het beste
worden gevuld met (allemaal) stouwen van deze breedte. Omdat bij
het plaatsen van een volgende stouw (van deze breedte) wederom in
deze ruimte de kleinste restruimte wordt berekend gaat het systeem
automatisch stouwen van gelijke breedte bij elkaar plaatsen.

2. Indien aan het hiervoor genoeJIrle kriteria meerdere vrije ruimtes
voldoen dan wordt de ruimte gekozen die (absoluut gezien) het
kleinste is. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat kleine vrije
ruimtes worden opgemaakt terwijl grotere vrije ruimtes worden
bewaard. Als er nu nog meerdere vrije ruimtes in aanmerking komen
dan wordt er afhankelijk van de stouwbreedte gekozen voor een yak
dichtbij het klaarzetvak (smalle stouw) of een yak verder van het
klaarzet vak verwijderd (brede stouw).

3. Doordat het systeem verplaatsingen gaat genereren (indian 'n kraan
niets te doen heeft) volgens de hier vermelde regels wordt
fragmentatie sterk verminderd. Als er in een bepaald vak een
hoeveelheid ruimte over is die net voldoende is om een stouw van
een bepaalde breedte in te plaatsen, zal het systeem een
dergelijke lokatie voor deze maat (kleine restruimte) verkiezen
boven een elders geplaatste stouw van die zelfde maat (met een
grotere restruimte). Bij een verplaatsing wordt de kleine
restruimte dus gevuld waardoor deze verdwijnt en waardoor er
eveneens een grotere restruimte op de andere lokatie wordt
vrijgemaakt. Voorwaarde voor een weinig gefragmenteerde hal is
dat er voldoende kraancapaci tei t beschikbaar is om systeem
gegenereerde verplaatsingen uit te voeren.

- 20 -



INDELINGSPROBLEMATIEK
INDELING VAN DE HAL

Page 4-9
4 September 1986

4.2.2 Lengte-indeling Hal

Met betrekking tot de lengte-indeling is gezocht naar een indeling die zo
optimaal mogelijk is. Het hanteren van een volledig variabele
lengte-indeling moet ondanks dat dit de grootste opslagcapaciteit geeft
worden afgewezen.

1. Bi j het omvallen van een stouw kan een soort ' domino-effect ' gaan
optreden hetgeen tot gevolg heeft dat (zeer) veel naburige stouwen
eveneens omvallen of onbereikbaar worden.

2. De optredende (tweedimensionale) fragmentatieproblemen kunnen
speciaal bij een hoge halbezetting leiden tot meerdere kleine
(vrije) opPervlakten waar geen grote plakken kunnen worden
neergelegd. Voor het verwijderen van deze fragmentatie zullen er
(omvangrijke) verschuivingsoperaties benodigd zijn.

3. Door de grotere complexiteit van een volledig variabele aanpak
ontstaat een ingewikkeld algori tme dat dus ook meer tijd nodig
heeft voor het berekenen van (al dan niet 'optimale')
opslaglokaties. Tav. implementatie, betrouwbaarheid en juistheid
van het toe te passen algoritme kan deze complexiteit nadelig gaan
werken.

Het hanteren van een strakke halindeling met vaste vakken (een ' dambord' )
moet vanwege de daard~r optredende beperkingen eveneens worden afgewezen.

1. Bij het hanteren van allemaal gelijke vakken (qua lengte) zal het
niet mogelijk zijn om de opslagruimte optimaal te benutten.

2. Bij het hanteren van vakken met verschillende lengte-afmetingen
(vast ingedeeld 1) is een hogere opslagcapaciteit te bereiken maar
kan absoluut niet worden ingespeeld op een veranderend (of een in
de tijd varierend) plakken-pakket. De mogelijkheid bestaat dat de
te bereiken opslagcapaciteit op den duur nog kleiner wordt als bij
gelijke vakken.

3. Bij een strakke halindeling zullen korte plakken (bij gebrek aan
opslagcapaciteit) niet altijd dichtbij het klaarzetvak komen te
staan waardoor kraanbewegingen Minder efficient worden (
tweelingplakken worden sneller afgenomen door de warmband en
moeten daarom in een hoger tempo worden aangedragen).

Dynami.sche vakindeling waarbi j de lengte van een vak door het algori tme
(dus door het plakken-pakket) wordt bepaald heeft de volgende voordelen:
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1. Bi j het omvallen van een stouw behoeft (en kan) alleen het yak
worden geblokkeerd waar de bewuste stouw stond.

2. Door korte vakken (met de maximale lengte van 'tweelingplakken')
dichtbi j de warmband te houden kan ervoor worden gezorgd dat
kortere plakken altijd dichterbij liggen. cit is noodzakelijk
ourlat er twee tweelingplakken tegen een 'gewone' plak door de
warmband worden geprogrammeerd zodat tweelingplakken twee keer zo
snel worden ' geconsumeerd' •

3. Afhankelijk van wijzigingen in het plakken-pakket kan het systeem
extra vakken kreeren van een bepaalde lengte cq. vakken van een
bepaalde lengte annuleren (nadat dit yak -waar dus maar een paar
plakken liggen- op initiatief van PaSS is leeggehaald).

4. In de te bereiken stationaire toestand (plakkenPakket veroorzaakt
geen wijzigingen meer in de vakkenverdeling) is de hal qua
lengte-indeling optimaal op het plakkenpakket afgesteld.

5. PaSS zal continu bezig zijn om de halindeling te optimaliseren,
daartoe zullen er opdrachten (met lage prioriteit) worden
verstrekt die de halindeling ten gunste zullen komen (een korte
plak die bij gebrek aan ruimte in een 'te lang' vak geplaatst is
zoo, als er in een kort yak ruimte komt, naar dit kortere yak
kunnen worden verplaatst).

6. Gezien de bouw van de hal zijn er een paar oppervlaktes die met
geschikt zi jn voor een variabele indeling (denk bv. aan een stuk
hal tussen een muur en een dwarswagen), deze oppervlaktes worden
daarom vast ingedeeld. Door deze (paar) vaste vakken vroegtijdig
te wllen (met een effectieve maat plakken) behoeft een klein
aantal van deze vakken tav. de opslagcapaciteit geen nadelige
gevolgen hebben.

7. Door optredende pieken in de aanvoer en afvoer van plakken van een
bepaalde lengte kan het voorkomen dat de halindeling (tijdelijk)
uit een stationaire toestand geraakt hetgeen nadelig is voor de
opslagcapaciteit. Cit betekent dat een wild en snel varierende
aanvoer (of afvoer) bij een kritische halbezetting uiteindelijk
kan leiden tot stagnatie. Echter bij de twee hiervoor genoemde
methodieken zou deze stagnatie al in een eerder stadium zijn
opgetreden. Bij een kritische halindeling zal het nodig zijn om
om tijdig maatregelen te nemen (afvoer naar buitenparken en/of
aanpassen van de halindeling) om zodoende over voldoende
opslagcapaciteit te besch1kken. Het wijzigen van de halindeling
zal in't algemeen alleen mogelijk zijn indien er voldoende vrije
ruimte (of voldoende kraancapaciteit) is om dit te
bewerkstelligen.
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8. Een worst-case benadering kan ervoor zorgen dat er te allen tijde
voldoende 12 meter vakken zijn om 12 meter plakken in op te slaan.
Vervolgens kan men ervoor zorgen dat er te allen tijde voldoende
11 meter vakken zijn om aIle 11 meter plakken op te slaan die niet
in een 12 meter vak kunnen (onrlat de 12 meter vakken vol zijn).
Deze methode kan men eveneens op 10, 9, 8, 7 en 6 meter plakken
toepassen. Deze methodiek kan ertoe leiden dat er erg weinig
verschuivingsoperaties nodig zijn behalve als er een toenemend
aantal 12 meter plakken wordt opgeslagen waarop niet was gerekend
(door iets meer vakken van 12 meter te nemen dan strikt
noodzakelijk wordt dit verschijnsel beperkt zonder dat het al te
veel opslagcapaciteit kost). Door deze worst-case benadering kan
een plak, indien hij bij hoge ha1bezetting niet meer past in een
vak dat voor hem optimaal is (' op maat gesneden') of indien er te
weinig van deze plakmaat voorhanden is om er een ' op maat
gesneden' yak voor te kreeeren, altijd worden geplaatst in een
groter yak.

9. De lengte-indeling die wordt toegepast is dmv. enige parameters
(zie ook 20.20.30.20) te sturen. De afdeling produktie kan
aangeven hoeveel verschillende vaklengtes er zijn en wat de waarde
van deze vaklengte is. Het systeem bepaalt hoeveel vakken er met
een bepaalde vaklengte zijn en waar deze vakken gesitueerd worden.

omdat de gemiddelde verblijftijd van een plak slechts anderhalf tot twee
waken is meet het mogelijk zijn om variabele indelingen toe te passen
hetgeen tot een hogere opslagcapaciteit kan leiden mits de aan- en
afvoerstromen niet aIle kraancapaciteit 'verbruiken'. Bij het toe wijzen
van vakken meet (uiteraard) fragmentatie worden tegengegaan waarbij een
methodiek die overeenkomt met de breedte-indeling kan worden toegepast.
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4.2.3 Opslageapaeiteit Hal

In de PF-hal zijn er:
1. 5 vakken van 13 x 32 (lang x breed) en
2. 24 vakken van 13 x 29 meter.

In de PE-hal zijn er (exel. het klaarzetvak):
1. 3 vakken van 13 x 32,
2. 22 vakken van 13 x 29,
3. 13 vakken van 13 x 13 en
4. 3 vakken van 13 x 9.

page 4-12
4 September 1986

Gemakshalve konkluderen we dat er een ruimte van 910 (totale lengte) bij
25,5 (gemiddelde breedte) is. Het beschikbare vloeroppervlak is dus 23200
vierkante meter.

Het plakkenpakket is qua lengte
1984) •

1. 10 % van 6 meter,

2. 11 % van 8 meter,

3. 16 % van 9 meter,

4. 29 % van 10 meter en

5. 34 % van 12 meter.

als voIgt samengesteld (opslag Oktober

De gemiddelde plaklengte komt dan op 9,9 mete r •

De te bereiken lengte-effieiency (ivm. lengtespeling en plaklengtes die
niet in gehele meters zijn) is te berekenen met de formule:

N

\
LEff:- \

/
/
/--

j:-1

LPereentage( j) * gemiddelde ( plaklengtes( j) }

Vaklengte( j)
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LEff:- Lengte-efficiency in procenten.
N:- aantal verschillende vaklengtes.
Langste(j):- de lengte van de langste plak die in een vak past, dit

is ingesteld als lengte-indeling.
Kortste(j):- de lengte van een plak die net niet in een kleiner vak

past.
LPercentage(j):- het percentage van de plakken dat een lengte heeft van

kortste(j) tIM langste(j).
Vaklengte(j):- de lengte van een vak (-langste(j) + lengtespeling

hiervan) •
Gemiddelde{} :- (gewogen) gemiddelde van de lengte van plakken in het

vak.

Bij indeling in 5 lengtekategorien (resp. 6, 8, 9, 10, 12 meter) met een
oplopende lengtespeling van 1 tot 2 meter krijgen we een lengte- efficiency
van 79,4 %:

l. Voor de 6 meter vakken (gem. plaklengte 5,5 meter) : 10% '"5,5/(6+1).

2. Voor de 8 meter vakken (gem. plaklengte 7 meter) : 11% '"7/(8+1,33).

3. Voor de 9 meter vakken (gem. plaklengte 8,5 meter): 16% '"8,5/( 9+1,50) •

4. Voor de 10 meter vakken (gem. plaklengte 9,5 meter) : 29% '"9,5/(10+1,67) •

5. Voor de 12 meter vakken (gem. plaklengte 11 meter) : 34% '"11/(12+2) •

Bij een lengte-indeling met vaste vakken van 14 meter (evt. worden er in
de lengte dan twee stouwen met 6 meter plakken geplaatst) bedraagt de
lengte-efficiency 69.5 % {N-2, vaklengte(1)-14, vaklengte(2)-7}.

Het plakkenPakket is qua breedte als vo1gt samengeste1d (opslag 1984
aangepast op toekamstige verwachtingen -minder smalle plakken-):

1. 8,46 % van 750 millimeter (700-800),

2. 41,82 % van 950 millimeter (900-1000),

3. 10,43 %van 1050 millimeter (1000-1100),
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4. 8,63 %van 1150 millimeter (1100-1200) ,

5. 14,97 %van 1250 millimeter (1200-1300),

6. 6,05 % van 1350 millimeter (1300-1400) ,

7. 4,69 % van 1450 millimeter (1400-1500),

8. 2,75 %van 1550 millimeter (1500-1600),

9. 1,06 %van 1650 millimeter (1600-1700),

10. 0,41 %van 1750 millimeter (1700-1800),

11. 0,56 %van 1850 millimeter (1800-1900),

12. 0,1 %van 1950 millimeter (1900-2100 -breder dan 2000 komt zelden
voor-) •

De gemiddelde plakbreedte komt dan op 1086 millimeter.

De breedte-efficiency (ivm. breedtespeling en breedte variatie binnen een
stouw) is te berekenen (fragmentatieverliezen buiten beschouwing gelaten)
met de formule:

M

\
BEff:- \

I
I
1--

i:-l

BPercentage(i) * gemiddelde { plakbreedtes(i) }

Opslagbreedte(i)

BEff:- Breedte-efficiency in procenten.
M:- aantal verschillende opslagbreedtes.
Breedste(i):- de breedte van de breedste plak die in een stouw

past, met de gegeven opslagbreedte.
Smalste(i):- de breedte van een plak die net niet in een stouw

met een kleinere opslagbreedte past.
BPercentage(i):- het percentage van de plakken dat een breedte heeft

van smalste(i) tim breedste(i).
Opslagbreedte(i):- de gereserveerde breedte voor een stouw

(-breedste(i) + breedtespeling hiervan).
Gemidde1de{}:- (gewogen) gemiddelde van de breedte van plakken in

de stouwen.
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De breedte-efficiency is bij een vaste breedte inde1ing 33,6 %
(opslagbreedte 2100 + 735 + 400 • 3235 gemiddeld 1086 millimeter breed).

De breedte-efficiency is bij een breedte indeling in twee klassen met de
grens op 1000 millimeter 38,4 % (opslagbreedtes 2410 en 3235, gemiddeld 916
millimeter -50,28 %- resp. gemiddeld 1257 millimeter -49,72 %-).

De breedte-efficiency is bij een breedte indeling in twee klassen met de
grens op 1300 millimeter 39,6 % (opslagbreedtes 2635 en 3235, gemiddeld
1016 millimeter -84,31 %- resp. gemiddeld 1461 millimeter -15,69 %-).

De breedte-efficiency is bij een breedte indeling in drie klassen met de
grens op 1000 millimeter en op 1300 millimeter 41.2 % (opslagbreedtes 2410,
2635 en 3235, gemiddeld 916 millimeter -50,28 %- resp. gemiddeld 1163
millimeter -34,03 %- resp. gemiddeld 1461 millimeter -15,69 %-).

De breedte-efficiency is bij een volledig variabele breedte indeling 42,9
%. (vereiste opslagbreedtes zijn 2260, 2410, 2485, 2560, 2635, 2705, 2780,
2855, 2935, 3010, 3085, 3160).

Door diverse oorzaken is de hal met voor 100% te beleggen:

1. Door gelijke orderidentifikatie of gelijke familiekode's
(klassifikatie van niet orderbestemde plakken) zullen plakken met
verschillende lengtes toch bij elkaar komen te liggen. In de
slechtste situatie kan dat betekenen dat er in iedere stow
tenminste 1 plak van 12 meter voorkamt waardoor de
lengte-efficiency van 79,4 %daalt naar 69,5 % (een verliespost
van maximaal 12,5 % tov. de 79,4 % lengte-efficiency) •
Afhankelijk van de lengteverdeling over orders en familie's
ontstaat er dus een verliespost van:

Werd :- 12,5 % * Opt(kopPel,fam).

De funktie Opt() geeft aan hoe optimaal de gegeven parameters tav.
halindeling funktioneren (varieert van 0 tot 1). Opt(kopPel)
geeft aan hoe optimaal kOpPelprocedure' s verlopen (maw. hoe de
lengteverdeling over orders is). Opt(fam) geeft aan hoe optimaal
familiekode's over lengtes en breedtes verdeeld zijn.

2. Niet maximale stow. Er zijn 15 verschillende breedtes bij een
maximale breedtespreiding van 100 millimeter per stow. Er zijn 2
verschillende lengtes bij een maximale lengtespreiding van 3 meter
per stouw. Er zijn dus maximaal 30 verschillende stow en. Als
29 van deze stouwen slechts 1 plak bevatten dan geeft dat een
verlies van maximaal (ongeveer) 400 plakken hetgeen 4 %van de
opslagcapaciteit kost.

- 27 -



INDELINGSPROBLEMATIEK
INDELING VAN DE HAL

Page 4-16
4 September 1986

er een aantal
proeentueel als

aansluitende
aansluitende

3.

Vstouw :s 4 % .. Opt(aanv, afv).

Opt(aanv, afv) geeft weer hoe optimaal de aanvoer- en
afvoerstramen aan de halindeling zijn aangepast.

Spitruimte: om spitwerk mogelijk te maken moet
, stouwplaatsen' vrij zijn. De hoeveelheid is
parameter in te geven. Bij slecht
(ont)koppelproeedure's en een sleeht
warmbandprogrammering ontstaat het meeste spitwerk.

Vspit :s 15 % .. Opt(koppel, afv).

Opt(koppel) geeft aan hoe optimale ontkoppel- en koppelprocedure's
verlopen. Opt(afv) geeft weer hoe optimaal de afvoerstroom aan de
halindeling is aangepast.

4. Er ontstaat een fragmentatie die afhankelijk is van de gekozen
lengte eq. breedte-indeling en van de hoeveelheid kraantijd die
beschikbaar is voor 'opruim'aktiviteiten. Als er in de hal een
aantal verschillende breedte kategorieen aanwezig zijn dan geeft
het per kategorie om en om weghalen van de smalste (kortste-) stouw
en (stouw 1,3,5,7 etc.) de maximale fragmentatie als er van die
afmeting geen aanvoer is. Door in een volledig bezette hal de
breedste (langste) stouwen wag te halen en hiervoor (bij gebrek
aan optimalere lokaties) de smalste (kortste) stouwen in de plaats
te zetten wordt fragmentatie (versplintering) verkregen.

We benaderen de fragmentatie met de volgende formule:

VFragm :- 75 % .. Opt(Alg, M, N, kraan, aanv, afv, koppel)

De formule is samengesteld als:

1. Het maximale fragmentatie verlies kan theoretisch 75 %
bedragen (maximale fragmentatie in de lengte en in de
breedte) •

2. Opt(alg) geeft aan hoe optimaal het opslagalgoritme
funktioneert. We gaan ervan uit dat het algoritme in staat is
om de maximale fragmentatie te allen tijde tot de helft te
beperken (s37,5 %).

3. Bij M breedtekategorien en N lengtekategorien zal de
fragmentatie groter kunnen worden naarmate er meer kategorieen
zijn. Als Mal en N-1 dan bestaat de fragmentatie enkel uit
bepaalde ' restjes' haloppervlakte die niet bruikbaar zijn
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(door obstakels als muren, rails ed.). Als M-15 en N-6 (M en
N zijn dan maximaal) dan kan de maximale fragmentatie
optreden.

4. Opt(kraan) geeft de hoeveelheid kraancapaciteit die
beschikbaar is om de halindeling aan te passen.

5. Opt(aanv) en Opt(afv) geven weer hoe optimaal de aanvoer- en
afvoerstromen aan de halindeling zijn aangepast.

6. Opt(koppel) geeft aan hoe optimaal ontkoppel- en
koppelprocedure's verlopen (varieert van 0 tot 1).

OPSLAGCAPACITEIT

De opslagcapaciteit volgt uit de formule (gemiddelde plakbreedte 1086
millimeter, gemiddelde plaklengte 9,9 meter, gemiddelde maximale stouw
hoogte 15,6, gemiddeld plakgewicht 16 ton, 23200 vierkante meter):

Bvloer- 23200,

Bvloer- bruto beschikbare vloeroppervlakte (23200 vierkante meter),

NVloer- Bvloer * Leff * Beff * (l-VVerd) * (l-Vstouw) * (l-Vspit) *
(l-Vfragm) ,

NVloer- netto beschikbare vloeroppervlakte,

Nplakken-Nvloer * 15,6 I (9,9 * 1,086)- 1,451 * Nvloer,

Nplakken- netto opslagcapaciteit in aantal plakken,

Nton-Nplakken * 16 - 23,216 * Nvloer,

Nton- netto opslagcapaciteit in tonnage,

Gegeven een variabele lengte-indeling en een variabele breedte-indeling zal
de opslagcapaciteit zich tussen de grenzen van 81.000 ton en 183.000 ton
bevinden. Als alle verliesposten SO %van het maximale verlies bedragen
dan wordt er een opslagcapaciteit bereikt van ongeveer 126.000 ton. Bij
een va~te lengte-indeling en een vaste breedte-indeling ontstaat, bij
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verliesposten die 50% van het maximale ver1ies bedragen (Vfragm-O en
VVerd-O) een opslagcapaciteit van 114.000 ton. Zelfs onder niet optimale
omstandigheden geeft een variabele indeling dus een extra opslagcapaciteit
van 12.000 ton. Echter, als de verliesposten verder kunnen worden
teruggedrongen is een extra opslagcapaciteit van 30.000 ton realistisch.
Er wordt dan ook gekozen voor een variabele lengte-indeling en een
variabele breedte-indeling omdat hierdoor onder 'nor.male' omstandigheden
een extra opslagcapaciteit van 12.000 ton kan worden behaald (of meer onder
optimale omstandigheden). OItrlat het systeem, dat gebouwd is voor variabele
indelingen, oak kan funktioneren met een vaste indeling (zie 20.20.30.20
'opslagparameters') kan worden overgegaan tot een vaste indeling als blijkt
dat de verliesposten der.mate hoog worden dat de opslagcapaciteit minder dan
114.000 ton zal bedragen. De ingebouwde flexibiliteit meet te allen tijde
een goede sturing kunnen waarborgen waarbi j een (naar omstandigheden)
optimale opslagcapaciteit wordt behaald.
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Bij het inde1en van het klaarzetvak in vakken en stouwen meet er ook een
keuze gemaakt worden tussen een statische en een dynamische indeling (of
evt. een tussenvorm). Afhankelijk van de gekozen indeling ontstaat er een
opslagcapaciteit met bepaalde verliesposten. Een hoge opslagcapaciteit,
uitgedrukt in het aantal uren warmband inzet, is wenselijk.

De indeling wordt besproken in hoofdstuk 4.3.1.
De opslagcapaciteit wordt berekend in hoofdstuk 4.3.2.
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4.3.1 Lengte- En Breedte-indeling Klaarzetvak

Het klaarzetvak bestaat uit twee gebieden. Het eerste gebied is 45,6 meter
lang en 5,2 meter breed. Het tweede gebied is 16 meter lang en 14 meter
breed. De genoemde maten zijn NETTO hetgeen betekent dat stouwen tot aan
de 'rand' mogen worden geplaatst. Uit 12 plakopzoeklijsten van 1985 (POL)
met in totaal 1141 p1akken is gebleken dat in het klaarzetvak:

1. de gemiddelde stouwhoogte 6,92 is,
2. de gemiddelde stouwlengte 10,0 meter is,
3. de gemiddelde stouwbreedte 1,079 meter is.

Bij deze berekening is uitgegaan van een maximale stouwhoogte van 8 en van
een maximaal toegestane spreiding van 100 millimeter in de breedte
(uitzondering: in het klaarzetvak mag ten alle tijde een smalle op een
brede plak worden gelegd) en van 3 meter in de lengte (uitzondering: in
het klaarzetvak mag ten alle tijde een Korte op een lange plak worden
gelegd) • Als een plak in het klaarzetvak bovenop een stouw( tje) wordt
gelegd dan mag er in die stouw dus geen plak liggen die meer dan 100
millimeter smaller of meer dan 3 meter korter is.

OID:1at het klaarzetvak een begrensde en overzichtelijke ruimte vormt, kan er
in de breedte met een verminderdebreedtespeling van 10 ipv. 40 centimeter
worden gewerkt (de verminderde breedtespeling is ongeveer 30 centimeter) •
K'Wanti tatief is de verminderde breedtespeling in het klaarzetvak als
parameter in te geven. (zie 20.20.30.20). Het eerste klaarzetvak is 5,2
meter breed. Voor de smalle stouw van 1000 millimeter is de vereiste
tussenruimte 1110 millimeter (1010 tussenruimte + breedtespeling
verminderde breedtespeling klaarzetvak). Het plaatsen van 3 stouwen
vereist (netto) 3*1000 + 2*1110 - 5220 millimeter. Voor de brede stouw van
2000 millimeter is de vereiste tussenruimte 860 millimeter (760
tussenruimte + breedtespeling - verminderde breedtespeling klaarzetvak).
Het plaatsen van twee brede stouwen vereist (netto) 2*2000 + 860 - 4860
millimeter. Er kan dus worden gesteld dat er in het eerste klaarzetvak in
de breedte 2 brede stouwen of 3 smalle stouwen kunnen worden geplaatst.
Het eerste klaarzetvak is 45,6 meter lang. Op deze lengte kunnen 4 stouwen
worden geplaatst met een lengte van maximaal 10 meter (NETTO 4*10 + 3*1.67
- 45,01 meter). Op deze lengte kunnen 3 stouwen worden geplaatst met een
lengte van maximaal 12,4 meter (NETTO 3*12,4 + 2*2-41,2 meter). Gezien de
hierboven gegeven tabel (gem. stouw1engte klaarzetvak 10,0 meter) wordt de
kans op 8 stouwen van maximaal 10,0 meter lang erg klein geacht. om deze
reden wordt gesteld dat er in het eerste klaarzetvak 3 stouwen in de lengte
kunnen worden geplaatst. Het eerste klaarzetvak wordt volledig statisch
ingedeeld (dambord).

Het tweede klaarzetvak is 14 meter breed (NETTO) waardoor een variabele
breedte indeling zonder meer is aan te raden. Het tweede klaarzetvak is 16
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meter lang (NETI'O) waardoor er in de lengte maar 1 stouw kan worden
geplaatst.

Het klaarzetvak wordt cyclisch gevuld zodat het bij het uitvallen van het
computer-systeem bekend is in welke volgorde de plakken aan de warmband
moeten worden afgedragen. Het klaarzetvak fungeert daardoor als
plakkenvoorraad (buffer) in het geval van calamiteiten. omat het
klaarzetvak in de lengte statisch is ingedeeld is het mogelijk om twee
korte stouwen (bv. 6 meter lang) op de plaats van 1 lange stouw te
plaatsen. Op deze wijze kan er voor voldoende capaciteit worden gezorgd
indien er hoofdzakelijk tweelingplakken in het klaarzetvak staan.
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4.3.2 Opslagcapaciteit Hal

Het eerste klaarzetvak bevat 6 of 9 stouwen, ongeacht de afmetingen zijn
dat gemiddeld 41,5 of 62 plakken. Het tweede klaarzetvak is in de breedte
geschikt voor 4 stouwen met een breedte t/m 2100 millimeter, 5 stouwen met
een breedte van 1100 t/m 1500 millimeter of 6 stouwen met een breedte van
maximaal 1000 millimeter.

De gemiddelde capaciteit van het klaarzetvak is 12,5 stouwen (gem. 86
plakken) van gemiddeld 1,079 meter breed. Bij een doorzet van 45 meter
plakbreedte per uur, duurt het dan 2 uur en 6 minuten voordat de
buffervoorraad op is.

Als er aIleen plakken van 900 worden gewalst dan is de capaciteit 15
stouwen (gem. 104 plakken) van 900 millimeter. Bet duurt dan 2 uur en 8
minuten voordat de buffervoorraad op is. Plakken die smaller zijn dan 900
millimeter worden bij de berekening van de capaciteit van het klaarzetvak
met meegenomen cm:lat het om een gering aantal gaat (in de toekomst kan men
950 - 800 inwalsen).

Als er aIleen plakken van 2000 worden gewalst dan is de (best-ease)
capaciteit 10 stouwen (gem. 69 plakken) van 2000 millimeter. Bet duurt
dan 3 1.o~r en 5 minuten voordat de buffervoorraad op is.

o P S LAG CAP A CIT E I T KLAARZETv.AK

75 %gevuld: 100 %gevuld:

Smalle plakken:

Gemiddeld:

Brede plakken:

50 %gevuld:

64 min.

63 min.

92 min.

96 min.

95 min.

138 min.
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CHAPTER 5

KRMNBEWEGINGEN

Ten aanzien van de produktiemiddelen (kranen en dwarswagens) zl.Jn een
aantal aspecten van belang. In het algemeen wordt er gesproken over kranen
terwijl daarmee impliciet oak de dwarswagens worden bedoeld.

Het aantal te verrichten plakhandelingen wordt besproken in hoofdstuk 5.l.
De kraancapaciteit wordt berekend in hoofdstuk 5.2.
De wijze waarop spitwerk kan worden voorkomen wordt besproken in hoofdstuk
5.3.
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In de PEjPF hallen onderscheiden we de volgende plakstromen (op basis van
aantallen per week):

1. 5400 komen er van de CGM (continu gietmachine), 3000 naar de
PE-hal en 2400 naar de PF-hal.

2. 400 komen er van de PH/PG hallen (200 PE, 200 PF).

3. 400 gaan er naar de PH/PG hallen (200 PE, 200 PF).

4. 400 gaan er naar 'derden' (alle 400 uit de PF-hal).

5. 400 komen er van de buitenparken (=SUPA) , 200 naar de PE-hal en
200 naar de PF-hal.

6. 400 gaan er naar de buitenparken (200 PE, 200 PF).

7. 5000 gaan e r via het klaarzetvak (.PE-hal) naar de warmband (mbv•
de E6 halfportaalkraan). Van deze 5000 plakken komen er 3000 uit
de PE-hal en 2000 (via de dwarswagen) uit de PF-hal.

8. Tussen de PE-hal en de PF-hal is een onderlinge stroom van
ongeveer 200 plakken per week (beide richtingen).

Resumerend is het aantal plakhandelingen (oppakken, vervoeren en neer
zetten) in de PF-hal (twee kranen, ieder voor ongeveer 50 %) 2400 + 2*200 +
400 + 2*200+ 2000 + 2 * 200 • 6000. In deze stroom zijn er 3000 inkomende
plakken en 3000 uitgaande plakken. Resumerend is het aantal
plakhandelingen in de PE-hal (twee kranen, waarvan de oostelijke kraan
ongeveer 60 % van de belasting verwerkt) 3000 + 2*200 + 2*200+ 3000 + 2000
+ 2 * 200 • 9200. In deze stroom zijn er: 3600 inkomende plakken, 3600
ui tgaande plakken en 2000 ' doorgaande' plakken (rooster naar klaarzetvak).
Naast het aantal 'reguliere' plakhandelingen is er een aantal handelingen
nodig om de plakken die ' in de weg' liggen naar elders te ver plaatsen
(spitwerk). Het spitten is alleen noodzakelijk als plakken uit de hal
worden weggehaald (bij het opslaan van plakken is de noodzaak om te spitten
afwezig). Afhankelijk van de wijze waarop plakken worden ontkoppeld,
gekoppeld en geprogrammeerd (weI of met rekening houdend met de
opslaglokatie) gaan we ervan uit dat er met iedere plak bij optimale
koppel- en programmeerprocedure's 0,5 keer wordt gespit. Indien het niet
mogelijk blijkt om bij het (ont)koppelen en het programmeren rekemng te
houden met opslaglokaties wordt ervan ui tgegaan dat iedere plak 1,5 keer
gespit wordt (aIleen van toepassing op de uitgaande stroom, waarbij ervan
wordt uitgegaan dat er binnen een order op stouwafbouw wordt geprogrammeerd
). Deze spitfaktor (afgekort SF) varieert dus van 0,5 - 1,5.
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De totaal benodigde kraaneapaeiteit (exel. de E6 halfportaalkraan)
bedraagt, gezien het hierboven gestelde: 6000 + 9200 • 15200 'nor.male'
plakhandelingen en SF * (3000 + 3600) 'spit' plakhandelingen - 3300 
9900). Qmgerekend zijn dat, met een gemiddelde hijs van 3 plakken, 6200
tot 8400 hijshandelingen (opnemen, vervoer, neerzetten) per week. omdat er
10.000 minuten per week zijn en 4 kranen, mag een kraanhandeling 4,8 tot
6,5 minuten duren. We moeten ons echter realiseren dat de oostelijke
PE-kraan 60 % * (9200 + SF*3600) - 2200 tot 2900 hijshandelingen per week
moet verwerken. Deze kraan mag dus slechts 3,4 tot 4,5 minuten over een
hijshandeling doen. De 'westelijke' PE-kraan heeft dan 5,2 tot 6,8 minuten
per hijshandeling. De gemiddelde tijd om een hijs op te pakken, te
transporteren, neer te zetten en om vervolgens naar een andere lokatie te
ri jden bedraagt 2 minuten voor een spithandeling en 3 minuten voor de
overige handelingen (volgens metingen zoals die door produktie zijn
verricht). Ten gevolge van onderhoud, storingen, wachtwisseling etc.
wordt er gerekend met een bruto:netto verhouding van 4:3. Als op iedere
normale kraanhandeling er 0,43 (-6600/15200) 'spit' kraanhandelingen nodig
zijn (SF-l), dan zijn er (bruto) gemiddeld 3,6 minuten beschikbaar om een
hijshandeling te verrichten. Indien (ont)koppelproeedure's en
warmbandprogrammering niet goed aan sluiten bij de opslaglokaties (SF-l,5)
dan is (in de PE-hal) 16 % van de kraaneapaeiteit beschikbaar voor
verplaatsingen hetgeen als onvoldoende wordt beschouwd om orders bij elkaar
te leggen (opruimaktiviteiten). Indien het niet mogelijk blijkt om het
merendeel (bv. 99%) van de orders op stouwafbouw te programmeren dan
ontstaat er een tekort aan kraaneapaeiteit en zal het onmogelijk blijken de
vereiste doorzet te halen. Indien de spitfaktor tot 0,5 kan afnemen dan is
36 % van de kraaneapaeiteit beschikbaar voor (systeem gegenereerde)
verplaastingen waarmee de benodigde opruim eq. sorteeraktiviteiten kunnen
worden verricht.
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Spitwerk kan op vier gebieden worden voorkomen:

1. Bij het interne kraanvervoer binnen ross:

1. Door plakken die ' in de weg' Eggen (zij Eggen bovenop
p1akken die moeten worden weggehaald) naar een nieuwe optimale
lokatie te brengen zonder deze plakken, nadat de gewenste
p1akken zijn weggehaald, per definitie weer terug te leggen
wordt spitwerk beperkt. Als de oorspronkelijke lokatie van de
weggespitte p1akken veel optimaler is dan de nieuwe 10katie
dan blijft de mogelijkheid bestaan dat PeSS tzt. een
verplaatsingsopdracht genereert am de bewuste plakken terug te
leggen (een systeem gegenereerde verplaatsing met lage
prioriteit) .

2. Door plakken (hijsen) die van de 'PF-hal komen niet te spitten
maar (evt. ) per 2 hijsen op het rooster van de dwarswagen te
p1aatsen, waarbij er 2 aflegposities van het rooster aan de
ene zijde (PE of PF) en 1 aflegpositie aan de andere zijde
wordt gereserveerd, is spitten in die situatie te elimineren.
Indien er niet voldoende ruimte op de roosters is wordt de
opdracht (nog) niet verstrekt en kan voorrang worden gegeven
aan het wegha1en van hijsen op de roosters. Eventueel kan
vervoer via de andere dwarswagen worden overwogen (afhankeEjk
van prioriteit, 'hoe lang' het rooster al geb10kkeerd is en
'hoe ver' er moet worden omgereden).

3. Als hijsen 'gemengd' uit de PE-hal en de PF-hal komen dan meet
het in de juiste volgorde (rekening houdend met geschatte
vervoerstijden) verstrekken van opdrachten het spitten
elimineren.

4. De Merna genoemde methodiek wordt volledigheidshalve genoem::l
maar wordt niet toegepast omdat er de voorkeur wordt gegeven
aan een vaste stouw-nummering waarbij het spitwerk dat
ontstaat acceptabel wordt geacht. Indien meerdere hijsen uit
geprogrammeerde vakken in de PE-hal komen kan spitten worden
ge-elimineerd als het volgnummer binnen de stouw niet van
boven naar beneden worden toegekend. In de PF-hal kan naar
keuze gebruik worden gemaakt van de 'normale' of de afwijkende
stouw-vo1gnummers. Ben stouw van 16 p1akken bevat de
volgnummers (van boven naar beneden)
5,6,7,8,1,2,3,4,13,14,15,16,9,10,11,12 waardoor er in het
klaarzetvak niet gespit hoeft te worden (stouwhoogte in het
klaarzetvak is 8 ipv. 12 of 16). Als een stouw minder dan 16
plakken bevat dan worden er (afhankelijk van optimale
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hijsvorming) andere stouw-volgnummers toegekend.

5. Voor het laden van treinen, het wIlen van geprogrammeerde
vakken en het vullen van het klaarzetvak vanuit dezelfde hal
kan spitwerk (op hijsniveau) worden ge-elimineerd door de
beide kranen gecombineerde tand~pdrachten te verstrekken
(hetzij op initiatief van de regisseur, hetzij omdat de
'andere' kraan geen opdracht heeft). Een gecombineerde
tandem-opdracht ver loopt als voIgt: kraan 1 krijgt opdracht
om op positie X een hi j s op te Pakken en daarmee naar een
positie iets voorbij y te rijden, kraan 2 krijgt opdracht am
op dezelfde positie X de tweede hijs op te Pakken en deze op
positie Y weg te zetten waarna de eerste kraan (die iets
voorbij Y stond te wachten) zijn hijs bovenop de andere hijs
plaatst. Het voorgaande kan ook in andere situaties worden
toegepast (een hijs van positie X naar Z en een hijs van
positie Y naar Z waarbij de hijsen in willekeurige volgorde
kunnen worden neer gezet).

6. Voor het laden van treinen, het wIlen van geprogrammeerde
vakken en het wIlen van het klaarzetvak kan spitten tijdens
het kraanvervoer (met 1 kraan, zonder gecombineerde tandem-op
dracht) niet worden voorkamen als de hijsen vanuit dezelfde
hal kamen. In deze situatie is er een noodzaak am maximaal 1
hijs (of 3 bij het wIlen van een geprogrammeerd vak)
tijdelijk op een nabije lokatie op te slaan. Het streven zal
dan zijn am ervoor te zorgen dat er een vrije lokatie nabij de
uiteinde lijke eindbestemming beschikbaar is (dus elders op de
trein of elders in het geprogrammeerde vak). Bij de aanvoer
van 'warme inzet' wordt de trein dusdanig bela den dat deze
hijsen zonder spitwerk in de 'gep~ogrammeerde vakken' kunnen
worden geplaatst. .

7. Hijsen, die vanuit de PCrhal of de PH-hal kamen, beperken het
spitwerk als deze hijsen al zoveel mogelijk gesorteerd worden
aangeleverd (bv. gelijke order).

De hiervoor genoeDie methodiek leent zich ui tstekend am spitwerk
op hijs-niveau tot een niet noemenswaardige hoeveelheid werk te
beperken. Als een hijs echter op z'n kop staat (plakken 4,2,3,1
ipv. 1,2,3,4) dan moet er in aIle gevallen (veel) gespit worden
waarvoor de benodigde vrije ruimte aanwezig moet zijn. Als vrije
lokatie wordt een lokatie gekozen die zo dicht mogelijk in de
buurt van de eindbestemming is. Deze lokatie krijgt het predicaat
van 'tijde1ijke opslag'. Als er geen vrije lokatie nabij de
eindbestemming kan worden gevonden dan wordt evt. naar een vrije
lokatie vlakbij de haallokatie gezocht. Tbv. spitwerk is het
toegestaan am een hijs tijdelijk op een stouw te zetten terwijl
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deze stouw dan hoger wordt dan is toegestaan (mits de hijs met de
eerstvolgende opdracht wordt weggehaald). In het klaarzetvak mag
een stouw nooit hoger dan 8 worden onrlat de halfportaalkraan deze
stouw dan niet meer kan passeren.

2. Bij de aanvoer van plakken (treinen). Bij de aanvoer van plakken
is de hoeveelheid spitwerk volledig afhankelijk van de wijze
waarop de trein is beladen. Spitwerk kan worden voorkomen als
orders, famiIie-kode, 5 (niet orderbestenrle -NOB- plakken) en
geprogranuneerde plakken (of WI) in verschillende hijsen worden
opgesplitst. Bij geprogranuneerde plak ken is het eveneens gewenst
dat de desbetreffende hijsen niet 'op hun kop' staan. Indien de
stouw op een trein niet een geheel aantal hijsen bevat is het
wenselijk dat de ernaast (ervoor/erachter) liggende stouw de
resterende inkomplete hijs kompleet maakt. Bij voorbeeld: van
stouw 1 blijven er 2 plakken over maar de bovenop een naburige
stouw gelegen 2 plakken kunnen op deze 2 overgebleven plakken
worden neergelegd waardoor een komplete hijs wordt verkregen.

3. Bij het (ont)koppelen van plakken aan orders. Bij het ontkoppelen
van plakken (plak wordt NOB) is het gewenst dat bij voorkeur de
bovenste (evt. de onderste) plak van een order, voor zover deze
zich in 1 stouw bevindt, wordt geselekteerd. Bij het koppelen kan
(veel) spitwerk worden voorkomen als gespecificeerd wordt welke
aspecten hierbi j van belang zi jn (famiIie-kode ' 5) waarna. de
opslagmethodiek NOB-plakken met dezelfde familie-kode's bij elkaar
kan gaan leggen (in meerdere lengtegroepen als er voldoende
plakken van eenzelfde familie aanwezig zijn). Vervolgens kan de
koppelprocedure rekening houdend met de toegewezen opslag lokatie
op een optimale wijze plakken orderbestemd maken.

4. Bij het programmeren van de POL. Een eerste vereiste tav.
war.mband progranunering is dat er binnen een order op stouwafbouw
wordt geprogrammeerd (dus niet eerst de onderste en dan de plak
die erboven ligt etc.). Bovendien is het wenselijk dat
war.me-inzet wordt geprogrammeerd op de wijze waarop deze plakken
zijn opgeslagen (op stouwafbouw, stouw na stouw). Het is
wenselijk een aantal regels op te stellen die een indicatie geven
welke orders waar in een stouw moeten worden opgeslagen (bij.
elkaar of juist niet bij elkaar, bovenin de stouw of onderop
-trefkans 1-, order a bovenop order b of andersom etc. ). Bij een
gemiddelde orderpost van 5-6 plakken is de kans dat er spi twerk
meet worden verricht voordat de geprogrammeerde plakken kunnen
worden bereikt, zonder nadere optimalisering, erg groote Van een
bepaalde order is de (geplande) walsweek bekend. Deze walsweek
geeft aan in welke week en in welke weekhelft (Ie of 2e helft) een
bePaalde order, volgens planning, gewalst gaat worden. Deze
walsweek is de enige indicatie waamee bepaald kan worden op welke
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wijze orders onderling moeten worden opgeslagen. De indicatie van
de weekhelft wordt vooralsnog niet toegepast.
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CHAPTER 6

STURING

Op een aantal nog niet genoenrle punten is er een sturingsmechanisme te
bouwen dat, zonder dat daarvoor extra kraanhandelingen nodig zijn, reeds
bij het opslaan efficiency verbeterend kan werken. Het betreft hier dus
reeds bestaande (plak)stromen die beter worden gestuurd. Hoe deze sturing
ook kan zorgen voor vermindering van spitwerk staat in hoofdstuk 5.3
vermeld.

Hoofdstuk 6.1 beschrijft het opslaan in 'geprogrammeerde vakken'.

Hoofdstuk 6.2 beschrijft het tot stand komen van een optimale lokatie.

Hoofdstuk 6.3 beschrijft de wijze waarop kranen (produktiemiddelen)
efficient kunnen worden gestuurd.

Hoofdstuk 6.4 beschrijft de wijze waarop een hijs wordt gevornrl en de wijze
waarop een aantal werkinstructies kan worden behandeld.
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In beide hallen bestaat de mogelijkheid om (lege) gebieden te benoemen tot
geprogrammeerd vak. Een dergelijk yak is (bijvoorbeeld) 14 meter lang en
bevat in de lengte een (1) stouw of twee stouwen indien de gezamenlijke
opslaglengtes niet meer dan 14 meter bedraagt. Een geprogrammeerd vak
bevat geprogrammeerde plakken (warme inzet of geprogrammeerde aanvoer) en
kan in noodgevallen gebruikt worden om (tijdelijk) gewone (niet
geprogrammeerde) plakken op te slaan. Geprogrammeerde plakken gaan binnen
8 uur naar het klaarzetvak. Als een plak zijn geprogrammeerd karakter
verliest (annuleringen) meet deze ZSM. uit het geprogrammeerde vak gehaald
worden. Gezien de hoge doorloopsnelheid van deze vakken kan worden
volstaan met een gering aantal. Eveneens kan men stellen dat het om die
reden aantrekkelijk is om deze vakken vlakbij het klaarzetvak te situeren
(PE hal !). Als men meerdere geprogranuneerde vakken hanteert dan moeten
deze vakken op elkaar aan sluiten amdat anders de efficiency van de
resterende opslagfunkties wordt aangetast. Het is niet toegestaan meer dan
twee 'rijen' geprogrammeerde vakken in een (1) hal te maken omdat er anders
te korte lengtes overblijven om de hal efficient (dynamisch) in vakken in
te delen.
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Voor aIle binnenkomende plakken (3000 in de PF-hal, 3600 in de PE-hal) en
voor aIle weg te spitten plakken ( SF * (3000+3600) ) meet er een (nieuwe)
optimale lokatie worden berekend. Cit betekent dat er per week voor 10.000
- 16.000 plakken een optimale lokatie meet worden berekend. Tussen twee
optimale lokatie-berekeningen mag dus maximaal 36-60 seconde verstrijken.
Als ar voor een hijs een optimale lokatie wordt gezocht dan worden aIle
stouwen die, vanwege de toegestane lengte- en breedte-spreiding (3,0 meter
resp. 100 millimeter), niet in aanmerking komen uiteraard niet in de
beschouwing opgenomen. Eveneens worden vakken die niet voldoen aan de
lengte (te kort) niet in de beschouwing meegenomen. Een optimale lokatie
wordt (in volgorde van prioriteit) bepaald door middel van de volgende
aspecten:

1. De hijs bestaat uit geprogrammeerde plakken of de hijs bestaat uit
warme inzet plakken.

1. Er wordt gezocht naar een stouw in de geprogrammeerde vakken
waar de hijs bovenop kan worden geplaatst. De desbetreffende
stouw meet voldoen aan breedte-spreiding en lengte-spreiding
waarbij de POL volgorde moet kunnen worden gehandhaafd. Als
warme inzet pas wordt geprogrammeerd als de plakken in de
geprogrammeerde vakken zijn opgeslagen of als deze
programmering aansluit bij de wijze waarop de trein is
beladen, is een efficiente opslag megelijk.

2. Er wordt gezocht naar een vrije lokatie in de geprogrammeerde
vakken als er geen 'gebruikte' lokatie meer geschikt is of als
deze 'gebruikte' lokatie de POL-volgorde aantast. Er wordt
evt. overwogen of de POL-volgorde met enig spitwerk kan
worden hersteld zodat een hogere stouw kan worden
bewerkstelligd.

3. Als opslag in de PF-hal niet mogelijk is wordt er nagegaan of
opslag in de PE-hal weI megelijk is.

4. Als het niet meer megelijk is de desbetreffende plakken in het
geprogrammeerde yak op te slaan dan worden deze plakken elders
in de hal opgeslagen (zoals bij niet geprogrammeerde plakken).

Opmerkingen:

- Naar de nieuwe lokatie wordt een optimale route gezocht.

- Bij de hierboven genoemde selekties wordt rekening gehouden
met lokaties die verboden zijn voor warme plakken (oa. WI) en
met geblokkeerde gebieden.
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2. De hijs bestaat uit niet geprogrammeerde plakken.

1. Indien de hijs bestaat uit niet order bestenrle plakken (NOB)
dan wordt er voorkeur gegeven aan opslag op familiekode mits
er hierdoor een komplete hijs ontstaat (-4 plakken). Indien
de komplete hijs in de andere hal kan worden gemaakt dan wordt
daar de voorkeur aan gegeven. Als het niet mogelijk is een
komplete hijs te formeren worden de plakken bij een andere
'familie' opgeslagen als er met leden van deze andere familie
een hijs van 4 te formeren is (zonder andere hijsen uit die
familie aan te tasten). Als ook dat laatste niet mogelijk is
dan wordt deze inkomplete hijs op een stouw van 12 hoog (resp.
8 en 4) opgeslagen zodat hij met een toekomstig inkomplete
hijs tot een komplete hijs kan worden gecombineerd (bij
voorkeur binnen zijn eigen familie).

2. Indien de hijs bestaat uit order bestenrle plakken dan wordt er
de voorkeur gegeven aan opslag op orderidentifikatie. Als het
niet mogelijk is een komplete hijs te formeren dan wordt de
inkomplete hijs opgeslagen analoog aan het hiervoor gestelde
(inkomplete hijs met familiekode).

3. De stouw die qua lengte het beste past bij de hijs wordt
geselekteerd.

4. Binnen de resterende mogelijkheden wordt de stouw geselekteerd
die qua ordersamenbang (zoals door warmband te specificeren)
het beste voldoet.

5. Binnen de resterende mogelijkheden wordt de stouw geselekteerd
die het hoogste is als de opslagcapaciteit kritisch is (meer
dan 80 % van het vloeropppervlakte van de hal is benut) of de
laagste stouw a1s de opslagcapaciteit semi-kritisch is (60 %
80 %). Is de opslagcapaciteit voor Minder dan 60 % benut dan
wordt er een nieuwe stouwplaats gemaakt (ook als een aanwezige
stouw ook voldoet). Voor inkomplete hi j sen is dit niet van
toepassing. Genoem:ie percentage's zi jn als parameter in te
stellen.

6. Binnen de resterende mogelijkheden wordt de stouw geselekteerd
die zich het dichtste bi j het klaarzetvak bevindt (brede plak
ken) of die juist ver van het klaarzetvak verwijderd is
(smalle plakken).

7. Als geen enkele lokatie voldoet dan zoekt het systeem een
nieuwe lokatie waar een (nieuwe) stouw kan worden gemaakt.
Als er geen nieuwe lokatie voorhanden is dan probeert het
systeem om deze hijs in een geprogrammeerd yak op te slaan.
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Opmerkingen:
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Essentieel is het vormen van hijsen waarbij het minder van
belang is om hijsen met gelijke familie/order bij elkaar te
p1aatsen.

- Naar de nieuwe lokatie wordt een optimale route gezocht.

- Bij de hierboven genoemde selekties wordt rekening gehouden
met lokaties die verboden zi jn voor warme plakken (oa. WI) en
met geblokkeerde gebieden.
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De werkverdeling van POSS over de verschiIIende produktiemiddelen kan
gesplitst worden in werkverdelingen over kleine groepjes produktiemiddelen.
Deze groepjes zijn:

- de bovenloopkranen in de PE-hal (E3 en E4)
- de bovenloopkranen in de PF-hal (F1 en F2)
- de halfportaaIkraan in de PE-hal (E6)
- dwarswagen 32 (OW32)
- dwarswagen 33 (OW33)

Deze onderverdeling is mogeIijk omdat de groepjes geen gemeenschapPeIijke
werkopdrachten hebben en omdat ze elkaar onderling niet of nauweIijks
hinderen.
De verwerking van de werkopdrachten door de bovenloopkranen in de PE-hal is
analooq aan de verwerking door de bovenloopkranen in de PF-hal. De
verwerking door de dwarswagens is ook analoog aan elkaar.

BOVENLOOPKRANEN

Als een bovenloopkraan een volgende werkopdracht wil, staan er een aantal
op verwerking te wachten. Hieruit moet een goede keuze gemaakt worden.
Onrlat het hier om een bovenloopkraan gaat, is de keuze niet zo eenvoudig.
Bij de bovenloopkranen moet rekening gehouden worden met de onderhanden
werkopdracht van de andere bovenloopkraan. De kranen mogen elkaar niet of
zo min mogeIijk hinderen.
Hieronder wordt een beschrijving gegeven van een mogeIijke oplossing van
dit probleem.

1. VERONDERSTELLINGEN
De kranen hebben maximaal maar 1 werkopdracht gebufferd. POSS
krijgt bij het uitgevoerd zijn van zowel de haal- als de
brengopdracht afzortderlijke seintjes van PINK. Zodra de
haalopdracht uitgevoerd is bepaald POSS de volgende werkopdracht,
die dan gebufferd wordt door de kraan. In de tijd gezien ziet dit
er als voIgt uit:
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Tijdstip werkopdrachten kraan I Opmerkingen

1 A (akk) -> B I Haa10pdracht akkoord
C -> 0 I Volgende werkopdracht

I toegekend
I

2 A (akk) -> B (akk) I Gehele werkopdracht
C -> 0 I uitgevoerd

I

2 C -> 0 I Werkopdracht verwijderd,
3 C (akk) -> 0 I Haalopdracht akkoord

I Volgende werkopdracht
I wordt bepaald
I

4 C (akk) -> 0 I Volgende werkopdracht
E -> F I. is bepaald

I

De tijdsduur tussen het akkoord geven van de haalopdracht en het
akkoord geven van de brengopdracht is groot genoeg om de volgende
werkopdracht in de buffer te zetten. De kraan ondervindt hiervan
dus geen oponthoud.

Op het niveau van toekennen van werkopdrachten aan
produktiemiddelen is elke werkopdracht meteen uitvoerbaar • Er
wordt hier geen rekening gehouden met vo1gtijdelijkheid. Op het
niveau van uitgifte van de werkopdrachten wordt dit bepaald en
wordt bekeken of prioriteiten van werkopdrachten gewijzigd moeten
worden en of werkopdrachten teruggenomen moeten worden.

2. GEBIEDSINDELING
Voor het inschatten van de mate van hinderen van de andere
bovenloopkraan bij het uitvoeren van een werkopdracht wordt de hal
op het moment van de keuze van de werkopdracht opgedeeld in drie
gebieden. Deze indeling is afhankelijk van de van- en de
naar-lokatie van de andere kraan op het moment van de ui tvoering
van de te bepalen werkopdracht. Vanwege het bufferen van
werkopdrachten door de kranen zijn dat waarschijnlijk andere
10katies als op dit moment. Hierdoor moet er eerst een schatting
gemaakt worden van de route waarop de andere kraan rijdt bij het
begin van de uitvoering van de nu te bepalen werkopdracht.
Voor het gemak noemen we de bovenloopkraan waarvoor de keuze
gemaakt moet worden BL-A en de andere BL-B.
Op het moment van de keuze voor BL-A wordt het tijdstip van
afsluiten van de werkopdracht, waarmee BL-A nu bezig is, bepaald.
Gezien vanuit dat tijdstip wordt de hal ingedeeld in drie
gebieden, t.w. het groene, het gele en het rode gebied. Het
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groene gebied is het gebied waar BL-B volgens zlJn werkopdracht
niet hoeft te komen. Het gele gebied is het gebied, dat ligt
tussen de uiterste haal- en breng-lokaties van BL-B. Het rode
gebied ligt, gezien vanuit BL-A, vanaf de achterste haal- of
breng-lokatie van BL-B.

BL-A BL-B

+ I + Ix
+ Ix + I
+ I + x I
+ I + I
+ I + I

GROEN I GEEL I ROOD

x - Lokatie waar BL-B nog meet zijn.

3. VERPLAATSINGSGETAL
Nu gaan we van de werkopdrachten bepalen over welke gebieden ze
gaan lopeno Aan de hand daarvan wordt het verplaatsingsgetal
bepaald volgens onderstaande tabel:

verplaatsings- Werkopdracht I Invloed
getal van - naar I BL-B

1 green - groen I GEm
2 of 3 geel - groen I +/-T
2 of 3 groen - geel I +/-T
6 of 8 rood - geel I +/-T
6 of 8 geel - rood I +/-T
5 of 7 rood - green I +/-'T
5 of 7 green - rood I +/-T

4 geel - geel I +/-T
*** rood -rood I NVT

Waar er twee verplaatsingsgeta1len mogelijk zlJn, meet in eerste
instantie het beste (- laagste) genomen worden.
+/-T staat voor het al dan niet mogelijk ZlJn van het
tandemprincipe. Het wel aanwezig zijn van dit principe levert een
lager verplaatsingsgetal op dan het niet aanwezig zijn van dit
principe.
!en werkopdracht van rood naar rood gebied is niet mogelijk omiat
dit duidelijk een werkopdracht is voor BL-B.

4. KEUZEGETAL
Nu wordt bekeken welke werkopdracht(en) de laagste som van
prioritei t en verplaatsingsgetal hebben, waarbij zowel de
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prioriteit als de verplaatsingsgetal vermenigvuldigt worden met
een wegingsfaktor. Via deze wegingsfaktor, die een parameter
wordt, kan de regisseur de invloed van prioriteit en
verplaatsingsgetal op de uiteindelijke werkopdrachttoekenning
regelen. De som noemen we het keuzegetal van de werkopdracht. De
uiteindelijke for.mule wordt dus:

K - (P x WP) + (V x WV)

Waarbij:
K - Keuzegetal
P - Prioriteit
WP - wegingsfaktor Prioriteit
V - Verplaatsingsgetal
wv • Wegingsfaktor Verplaatsingsgetal)

5. TANDEMPRINCIPE
Blijkt dat een werkopdracht geselekteerd wordt waarbij het
tandemprincipe megelijk is, dan meet bepaald worden of dit
inderdaad van toepassing is. Het tandemprincipe houdt in dat de
beide bovenloopkranen in dezelfde richting bewegen (tandemrijden),
zodat ze elkaar niet hinderen.
Bij de bepaling meet de tijdsduur om naar de haal-lokatie van de
werkopdracht te rijden meegenomen worden. Nu moet bepaald worden
waar BL-B op dat moment is, welke richting hij uitgaat en hoe lang
dit duurt. Aan de hand van de tijdsduur van het uitvoeren van de
werkopdracht en de bepaalde koers van BL-B kan bekeken worden of
tandemrijden megelijk is. Is dit niet megelijk dan wordt de
verplaatsingsgetal voor deze werkopdracht engunstiger en meet
opnieuw de vergelijking met de andere werkopdrachten gemaakt
worden. Hebben meerdere werkopdrachten hetzelfde laagste produkt,
dan wordt gekeken naar de afstand van de kraan van de laatste
breng-lokatie tot de haal-lokatie van de bepaalde werkopdrachten.
Nu wordt uit deze werkopdrachten die opdracht gekozen met de
kleinste afstand.

6. "OP DE ROUTE"-wERKOPDRACBT .
Is op deze manier de beste werkopdracht voor BL-A gekozen, dan
gaan we kijken of er nog een werkopdracht op de route ligt. Bij
het bepalen hiervan is er een maximum aan het oponthoud, dat dit
mag veroorzaken, die afhankelijk is van het verschil in prioriteit
tussen de eerst bepaalde werkopdracht en de werkopdracht, die op
de route ligt. Verder is deze, bij toepassing van het
tandemprincipe, afhankelijk van het maximale oponthoud dat
toegestaan is zender 'dat de toepassing van de tandem gevaar loopt.
Het uitgangspunt bij deze werkopdrachten is het feit dat een
odr-werkopdracht ("op-de-route"-we!'kopdracht) op zichzelf nooit
een eerder bepaalde gunstigste werkopdracht naar achter mag
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schuiven. Dit gebeurt alleen als tijdens de uitvoering van de
odr-werkopdracht een werkopdracht kamt met een hogere prioriteit
of als de gunstigste werkopdracht teruggehaald wordt.

7 • VOOR- EN NADELEN'
Alle wegingsfaktoren van prioriteit en verplaatsingsgetal worden
makkelijk te wijzigen parameters, zodat deze in de praktijk
aangepast kunnen worden aan de werkelijkheid. Dit wordt geen
zaak, die te veel gebruikt meet worden zodra de optimale mix
gevonden is.
Op deze Manier kan men bijvoorbeeld de invloed van de
produktiemiddelen op elkaar uitschakelen.

Als nadelig kan worden beschouwd dat bij het tussentijds wegvallen
van een toegekende werkopdracht een positief berekende tandem
negatief uit kan vallen. Oit is echter door de noodzakelijke
buffering van werkopdrachten bij de kranen nooit te voorkomen.

HALFPORTAALKRAAN PE-HAL

Normaal gesproken mag de E6 alleen plakken inzetten, d.w.z. hijsen plakken
op de ontstapelaar of, als de ontstapelaar buiten bedrijf is, losse plakken
rechtstreeks op de rollenbaan zetten. In dat geval is de werkverdeling
zeer eenvoudig en meet POSS met het doorgeven van de werkopdracht wachten
tot de volgende hijs plakken of plak gewenst is.
In uitzonderingsgevallen moet de E6 ook plakken van het dwarsrooster in het
klaarzetvak zetten. In dat geval gaat het normale werk voor het
uitzonderingswerk. Het inzetten van plakken gaat namelijk voor.

Bij de dwarswagens is er een andere vorm van optimalisatie noodzakelijk.
V~ge de langere rijtijden is het namelijk belangrijk, dat de dwarswagen
zo min mogelijk leeg rijdt. Sij elk rooster, waar plakken neergelegd
meeten worden, meet dus gekozen worden uit de hijsen, die daar liggen. Bij
gelijke prioriteit meet gekeken worden naar het rooster, waar de
verschillende hijsen naartoe moeten am te kijken wat daar vandaan weer
vervoerd meet worden. Als er ergens plakken liggen met een veel hogere
prioriteit , moet het overige werk daaraan aangepast worden (zorgen dat de
dwarswagen daar ui tkamt) •
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Hijsen worden gevormd op basis van het gegeven dat aIle plakken van deze
hijs dezelfde opslagspecifikaties hebben' (wel/niet geprogrammeerd,
breedte-speling, lengte-speling, orderid., familiekode en POLvolgnummer).
Als twee inkomplete hijsen (samen vormen ze een hijs van max. 4 plakken)
naar dezelfde lokatie moeten worden gebracht of van dezelfde lokatie worden
opgehaald dan wordt deze hijs in een keer getransporteerd als er niet meer
dan een gegeven aantal meters behoeft te worden omgereden.

TREIN LADEN

Gegeven de treinbelading wordt er gezocht naar de vereiste plakken en wordt
de trein met een minimum aantal kraanhandelingen beladen (hijs vonning).
Als weg te spitten plakken oak deel uit maken van de treinbeladinq dan
worden deze plakken op de trein of op lege gebieden (zonder al te veel om
te rijden) opgeslagen.

TREIN LOSSEN

De trein wordt zoveel mogelijk hijs-gewijs gelost waarbij volgens de eerder
gestelde kriteria naar een optimale lokatie wordt gezocht.

POL AANRIJDEN

Hijsgewijs worden de plakken van de pol in de juiste volgorde vanuit de hal
of vanuit de 'geprogrammeerde vakken' naar het klaarzetvak gebracht. Er
wordt twee hijsen vooruit gekeken om zodoende spitwerk te kunnen
minimaliseren. Een hijs mag evt. tijdelijk in het klaarzetvak worden
geparkeerd totdat de andere hijs (die onderop moet komen) is neergezet.
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Op een aantal nog niet genoemde punten is er een nadere optimalisatie
mogelijk, waarbij er voor de (systeem gegenereerde) verplaatsingen extra
kraancapaciteit nodig is. Het betreft hier nag niet bestaande
(plak)stromen die worden toegevoegd aan de reeds bestaande stromen.
De funktie's die het de gebruiker mogelijk maken om de opslagmethodiek aan
te sturen zijn eveneens in dit hoofdstuk beschreven.

Hoofdstuk 7.1 beschrijft de systeem gegenereerde verplaatsingen.

Hoofdstuk 7.2 beschrijft het tot stand komen van een andere
lengte-indeling.

Hoofdstuk 7.3 beschrijft de parameters waar.mee de opslagmethodiek te sturen
is.

Hoofdstuk 7.4 beschrijft de (opslag)statistiek die door het systeem wordt
bijgehouden.
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Het systeem zal continu bezig zijn am plakken op te zoeken die op een
slechte lokatie zijn opgeslagen en zal trachten voor deze plakken een
nieuwe lokatie te vinden die bater is (komp1ete hijsen van familie's en
orders bij elkaar). Inkomplete hijsen worden zoveel mogelijk bovenaan de
stouwen opgeslagen en zijn dus sne1 te bereiken. De opdracht die het
meeste aan opslag-efficiency wint wordt a1s eerste uitgevoerd. Systeem
gegenereerde verp1aatsingen worden altijd op lage prioriteit verstrekt maar
in enkele situaties kunnen oak opdrachten met hogere prioriteit worden
verstrekt (bv. het weghalen van een laatste hijs waardoar er vrije ruimte
beschikbaar komt die op dat moment nodig is).
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Het systeem geeft (zie opslagstatistiek) aan bij welke lengtegrenzen (en
hoeveel) er een optimale lengte-indeling wordt bereikt. Door middel van
het instellen van opslagparameters is het dan mogelijk om de lengtegrenzen
te verleggen. Gegeven de bestaande indeling zal de nieuwe indeling dan in
de loop van de tijd worden doorgevoerd. Voor deze wijziging is het dan
noodzakelijk dat er sprake is van een variabele halindeling waarbij
lengte-opbouw gewenst maar niet vereist is. Bij het toekennen van lege
ruimte aan nieuw te maken vakken zal het systeem overwegen waar gezien de
nieuwe indeling dit vak het beste kan worden gekreeerd (met in tweede
instantie voorkeur voor een lengte-opbouw van kort naar lang). Gezien de
grote doorzet van plakken (gem. verblijftijd Minder dan twee weken) kan de
hal bijvoorbeeld binnen 4 weken aan de nieuwe lengte-indeling zijn
aangepast mits de hal voor max. 80 % gevuld is. De lengte-indeling, die
hier is besproken, wordt berekend uit de lengteverdeling binnen orders en
familie's en wordt bepaald door de lengtespeling erbij te betrekken. Het
is uiteindelijk aan de gebruiker om te beslissen of een door het systeem
bepaalde (efficientere) indeling weI of niet wordt overgenomen (en
wanneer). Ongeacht de opslagparameters is het een taak van het algoritme
om te bepalen waar vakken gesi tueerd worden en hoeveel vakken er nodig
zijn.
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7 •3 OPSLAGPARAMETERS

De werking van het opslagalgoritme is drov.
sturen:

een aantal parameters te

1. Lengtespeling: per 0,5 meter plaklengte in te geven.

2. Lengte-indeling: geeft het aantal grenzen en de grenswaarde (bij
voorbeeld 6, 9 en 12 meter of 6, 7, 8, 10, 11 en 12 meter).
Optioneel kan de gebruiker ingeven hoeveel vakken hij (per hal)
van een bepaalde maat minimaal wil hebben. Het systeem zal dan de
resterende ruimte zelf indelen.

3. Breedtespeling: per 0,1 meter plakbreedte in te geven.

4. In mindering te brengen breedtespeling in het klaarzetvak.

5. Breedte-indeling (een of twee grenzen of variabel).

maximaal twee
(beginpositie en

Geprogrammeerde vakken: per hal kunnen er
aaneengesloten rijen geprogrammeerde vakken
aan~l yak ken) worden opgegeven.

7. Opbouw hoogtejbreedte keuze in de hal: het percentage bezetting
waaronder opbouw in de breedte wordt nagestreefd en het percentage
bezetting waaronder een nieuwe stouw wordt gekreeerd zijn in te
geven. In 'geprogrammeerde' vakken zal de stouw zo hoog mogelijk
worden gemaakt (mits aan het POLvolgordern.mmer is voldaan).

6.

8. Plakgegevens: hier kunnen de kortste, langste, breedste en
smalste plakmaat worden ingegeven alsmede het gemiddelde
plakgewicht.

9. Reserve percentage: het percentage dat bovenop het maximaal
aantal lange vakken extra wordt gereserveerd (om te voorkomen dat
er bij inkomende lange plakken geen vakken meer te maken zouden
zijn) •

10. De hoeveelheid ruimte die verspreid over de gehele hal wordt
vrijgelaten tbv. spitaktiviteiten (als percentage uitgedrukt).

11. Bet percentage dat in 'warme' gebieden wordt gereserveerd voor
warme plakken. Als er koude plakken worden opgeslagen en er is
minder dan het ingegeven percentage vrije ruimte in de 'warme'
gebieden dan worden deze plakken in een ' koud' gebied opgeslagen
(tenzij daar geen ruimte meer is). Dmv. systeem-gegenereerde
verplaatsingen wordt getracht het ingegeven percentage evt.
alsnog te behalen.
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12. Het is mogelijk om de activiteiten van 'systeem gegenereerde
verp1aatsingen' stop te zetten (zodoende behoudt de gebruiker
contrale over het systeem).

Gezien de mogelijk ernstige konsekwenties van wijzigingen in de hier
beschreven parameters is het vereist dat er een afdoende beveiliging ap het
gebruik van deze funktie wordt ge1egd.

- 57 -



OPTIMALlSATIE
OPSLAGSTATISTIEK

7.4 OPSLAGS~TISTIEK

Page 7-6
4 September 1986

Het sturen van het algoritme met de hierboven genoemde parameters is aIleen
mogelijk als men beschikt over een degelijke statistische achtergrond.
omdat de opslagcapaciteit mede afhankeIijk is van de beschikbare
kraancapaciteit ('opruim'aktiviteiten) wordt er eveneens statistische
informatie over kranen bijgehouden. Eveneens wordt er statistische
informatie bijgehouden mbt. andere informatie die kan aantonen hoe
efficient de sturing en opslag verloopt. De volgende gegevens worden eens
per dag verzameld en gedurende maximaal 500 opeenvolgende dagen bewaard
(uitgesplitst naar PE-hal of PF-hal en naar minimum, gemiddeIde en
maximum) :

1. De bezettingsgraad van de geprogrammeerde vakken.

2. De bezettingsgraad van de 'normale' vakken.

3. De bezettingsgraad van het klaarzetvak (in uren warmband doorzet).

4. De gemiddelde stouwhoogte.

5. De bezetting opgesplitst naar OS (order-bestemd), gewenst NOB,
ongewenst gangbaar NOB, ongewenst incourant NOB en plakken voor
derden zawal in aantallen als in gewicht.

6. De lengtespreiding binnen stouwen (aantal stouwen met: kortste
plak ••.• , langste plak en totale lengte ••.• ). Lengte
verschillen van minder dan 25 centimeter worden niet opgenomen.

7. De opslagefficiency tgv. de lengtespreiding cq.
en tgv. de lengtespeling.

Iengte-indeling

8. De opslagefficiency
breedte-indeling en tgv.

tgv. de breedtespreiding
de breedtespeling.

cq.

9. Het percentage opslag-capacitei ts-verlies tgv. fragmentatieverlie
zen. Uitgesp1itst naar 'gewone'- en 'geprogrammeerde'-vakken en
uitgesplitst naar Iengte- en breedte-ver1iezen.

10. Het percentage van de opslagcapaciteit dat voor spitruimte is
gereserveerd en de 'benuttingsgraad' daarvan.

11. P1akgegevens: kortste, langste, smalste, breedste en gemidde1de
gewicht.

12. Bruto (excl. verliezen) opslagcapaciteit in aantal plakken en in
gewicht uitgesplitst naar 'gewone'- en 'geprogrammeerde'-vakken.
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13. Netto (incl. verliezen) opslagcapaciteit in aantal plakken en in
gewicht uitgesplitst naar 'gewone'- en 'geprogrammeerde'-vakken.

14. De op deze dag meest gunstige lengte-indeling en de bij deze
(theoretische) lengte-indeling ontstane (netto) opslagcapaciteit.

15. Efficiency van de verschillende breedte-indeling. Als blijkt dat
een breedte-indeling in 2 of 3 kategorien weinig verlies aan
opslagcapaciteit geeft (door minder fragmentatieverliezen) dan kan
er worden overwogen om tot een minder variabele indeling over te
gaan.

16. Het aantal gekoppelde plakken uitgesplitst naar bij elkaar liggen
de plakken en niet bij elkaar liggende (maar wel bij elkaar horen
de) plakken.

17. Het aantal ontkoppelde plakken uitgesplitst naar ontkoppelde
bovenste, onderste en overige.

De volgende gegevens worden per wacht en per kraan verzameld en per dag
(getotaliseerd) bewaard gedurende maximaal 500 opeenvolgende dagen:

1. Aantal 'spit'-kraanhandelingen en de duur daarvan uitgesplitst
naar oorzaak (programmering POL, koppelprocedure,
ontkoppelprocedure en overige).

2. Aantal 'normale'-kraanhandelingen en de duur van deze handelingen
uitgesplitst naar oorzaak (programmering POL, verplaatsing tgv.
koppelprocedure, verplaatsing tgv. ontkoppelprocedure, systeem
gegenereerde verplaatsingen, regisseur geinitieerde
verplaatsingen, verplaatsingen 'van en naar PH/PG-hal, overige
ontvangsten en overige verzendingen).

3. De tijd gedurende welke de kraan uit bedrijf is (oa. storingen).

4. Het aantal keren dat van een drukknop gebruik gemaakt is
uitgesplitst naar niet-confor.m-drukknop, niet-uitvoerbaar-drukknop
en de uit-bedrijf-drukknop.

5. Het aantal foutief verrichte kraanhandelingen.

6. Het gemiddeld aantal plakken per hijs.

7. De kraancapaciteit in aantal hijshandelingen per uur.
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GLOBAAL TECHNISCH ON'lWERP

Het doel van een globaal technisch ontwerp is om inzicht te verkrijgen in
de samenhang van de diverse taken die nodig zijn. Het is hierbij van
belang om de taken zo in te delen dat er een goede en duidelijke scheiding
ontstaat tussen deze taken. De indeling van de processen (taken) is
gemaakt mbv. dataflow-diagranunen (zie bijlage). Deze diagrammen geven de
processen weer met de tussen deze processen benodigde gegevensstromen.
Met een top-down benadering kan het systeem ross ingedeeld worden in
meerdere subsystemen waarbij subsysteem 4 de sturingsaktiviteiten verricht.
Dit subsysteem kan weer verder worden ingedeeld in een aantal
(hoofd-)processen die op hun beurt weer verdere worden ingedeeld.
uiteindelijk ontstaan op het laagste niveau een aantal processen die niet
verder worden ingedeeld omdat een dergelijk proces implementeerbaar is.

Als de processen zijn ingedeeld kunnen de datastromen nader worden
gedefinieerd waarbij de afbakening tussen de diverse processen duidelijk
naar voren komt. Deze afbakening kan soms aanleiding geven tot (kleine)
korrekties in de taakverdeling.

Met behulp van het globaal technisch ontwerp kan er per proces een detail
ontwerp worden gemaakt. Het detail ontwerp geeft vaak aanleiding tot
(kleine) wijzigingen in de datastructuren.
Doordat er intensief gebruik gemaakt wordt van een database zal bijna aIle
communicatie mbv. deze database geschieden.

Bet globaal technisCh ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen.

Hoofdstuk 8.1 geeft in het kort aan hoe een technisch ontwerp tot stand
komt.

Hoofdstuk 8.2 geeft een korte omschri jving van de processen (zie ook de
laatste apPendix voor de dataflow-diagranunen).

Hoofdstuk 8.3 geeft een omschrijving van de interface met sturing (tbv.
andere subsystemen die opdrachten willen laten uitvoeren).
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Hoofdstuk 8.4 geeft aan nadere omschrijving van de datastructuren die
gebruikt worden.

Hoofdstuk 8.5 geeft aan hoe (uiteindelijk) de synchronisatie tussen de
diverse taken kan verlopen.

- 61 -



GLOBAAL TECHNISCH ON'IWERP
WERKWIJZE

8.1 WERKWIJZE

Page 8-3
4 September 1986

De wijze waarop het technisch ontwerp tot stand is gekomen is als voIgt:

1. De globale indeling (funktioneel ontwerp, technisch-ontwerp,
progranunering, testen en in gebruik name) komt tot stand volgens
de SDM-fasering. Op zich is deze indeling 'voor de hand liggend'.

2. Data Flow Diagrammen.

1. Na de fase ' funktioneel ontwerp' is de probleemstelling bekend
en zijn globaal de mogelijke oplossingen bekend.

2. Met behulp van OFD's (data flow diagrammen) kan nu een eerste
schets worden gemaakt van de taken (processen) die voor de
probleemoplossing nodig zijn.

3. Tussen de geschetste processen kunnen nu (op globaal niveau)
de te verwachten datastromen worden gekenmerkt.

4. Hoofdzakelijk zijn de OFD-diagrammen door een Top-down
benadering (stepwise refinement) steeds verder (cq. beter)
uitgewerkt.

S. Met een Bottom-up benadering is een nadere uitwerking
verkregen onrlat op laag niveau beter bekend is welke
aktiviteiten of datastromen bij elkaar horen.

6. Door het geheel te evalueren aan de hand van het funktionele
ontwerp kan met het vereiste inzicht in de problematiek een
goede taakverdeling worden verkregen.

7. Na de taakverdeling kunnen de datastructuren verder worden
uitgewerkt hetgeen vaak weer nieuwe inzichten schept in de
wijze waarop de taken moeten worden ingedeeld
(terugkoppeling).

8. Opmerking: de officiele Yourdon methode 'gestructureerd
ontwerpen' is slechts ten dele toegepast, speciaal op het
, lagere' niveau wordt er gebruik gemaakt van PSD's. De
methode van ontwerpen moet m. i • niet strak gehanteerd worden
maar is slechts een hulpmiddel om tot een geed resultaat te
komen.

9. Opmerking: veel van het uiteindelijke resultaat komt in
eerste instantie op intuitieve wijze tot stand.
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3. Programma structuur Diagrammen.

1. Door de geschetste processen verder uit te werken ontstaan
procedure's en kunnen de datastructuren tot op detail worden
uitgewerkt.

2. vaak geeft de uitwerking in procedure's aanleiding tot
herziening van de datastructuren (items) en een enkele keer
meet de taakinde1ing alsnog worden herzien.

3. Het maken van een PSD komt op dezelfde wijze tot stand als
hierboven voor DFD's beschreven.

4. Het niveau van detailering is vaak een van de moeilijkste
keuzen. Voor STURING is ervoor gekozen om 'vrij
gedetailleerd' (pseudo-code) te specificeren vanwege de
complexiteit enerzijds en anderzijds .vanwege de wens om
technisch ontwerp en programma zoveel mogelijk op elkaar af te
stemmen. Na de programmering wordt het technisch ontwerp dan
ook vaak op enkele punten herzien.
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8.2 PROCESBESCHRIJVINGEN

We onderscheiden de vo1gende processen:
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1. PROCES 411 HIJ5- EN LOKATIE-BEPALING.
Oit proces zal mbv. de huidige halbezetting en de hoeveelheid
werk die nog uitstaat gaan bepalen hoe op efficiente wijze een
hijs kan worden samengesteld met vergelijkbare opslageisen en
vervolgens zal het bepalen op welke lokatie deze hijs kan worden
opgeslagen. Bij het aanrijden van een pol naar het klaarzetvak of
bij het beladen van de trein wordt primair gekeken naar de
desbetreffende volgorde eisen. Bij het bepalen van de lokatie
moet rekening worden gehouden met blokkade's en dergelijke. Oit
proces zal eveneens (door meerdere opc:lrachten te maken) de routing
tussen de diverse hallen verzorgen.

2. PROCES 412 SPI'lWERK, TIMING EN HIJSCOMBlNATIES. .
oit proces heeft als taak om uit te zoeken welk spitwerk er
vereist is om de desbetreffende opc:lracht uit te voeren (het
weghalen van plakken die 'in de weg' liggen) en zal eveneens
bekijken of het zinvol en mogelijk is om twee hijsen te combineren
tot een 'samengestelde' hijs. Bijvoorbeeld 2 hijsjes van 2
plakken die vanui t eenzelfde postie in de hal naar verschillende
posities op een trein moeten worden gebracht. Eveneens zal dit
proces bepalen hoeveel tijd er nodig is am de desbetreffende
opc:lracht (incl. spitwerk etc.) uit te voeren.

Het is eveneens een taak van dit proces om te bepalen of
werkopc:lrachten qua timing en halsituatie uitvoerbaar zijn. Bij
verplaatsingen naar het klaarzetvak zal dit proces een hijs- en
lokatie-bepaling verrichten. Het klaarzetvak staat slechts een
enkele spitopdracht toe en meet op volgorde van de pol worden
'beladen' •

3. PROCES 413 SELERTIE EN l<EMNTOEWIJZING.
De taak van dit proces is am te selekteren welke van de
uitvoerbare opc:lrachten aan een bepaalde kraan meet worden
toegewezen. Hierbij wordt rekening gehouden met prioriteit,
op-de-route opc:lrachten, bereikbaarheid tov. de kranen, noodzaak
tbv. overige aktiviteiten (denk aan een rooster dat vol is) etc.
Bij verplaatsingen naar een rooster moet dit proces de definitieve
lokatie toekermen. Waarbij verplaatsingen van (VAN 1) het rooster
naar een andere lokatie een prioriteitsverheging van 2 punten
krijgt om te voorkomen dat een rooster te lang bezet blijft.

4. PROCES 414 EINDCONTROLE EN OPDRACHTVERSTREKKING.
Oit proces meet verifieren of de te verstrekken opc:lracht neg
steeds geldig is. Als blijkt dat deze opc:lracht geannuleerd of
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gepauseerd is dan moet de desbetreffende opdracht worden
verwijderd incl. aIle daarbij behorende afhankelijkheden. Bij
normaal verloop zal de opdracht door dit proces aan PINK worden
doorgegeven.
Deze eindcontrole meet eveneens nagaan of plakken van de te
verstrekken opdracht niet reeds in een opdracht 'onderweg' zijn en
of plakken niet tussentijds verpaatst zijn. Deze situatie kan
optreden bij plakken die worden weggespit of plakken die am
optimalisatie redenen worden verplaatst.

5. PROCES 421 SYSTEEM GEGENEREERDE VERPIAATSINGEN.
De taak van di t proces is am (indien de gebruiker systeem
gegenereerde verplaatsingen toestaat) te zoeken naar plakken die
op een slechte lokatie zijn opges1agen en waarvoor een betere
lokatie beschikbaar is.

6. PROCES 422 WIJZlGEN LENGTE-INDELlNG.
Dit proces zal in interaktie met de gebruiker werkopdrachten
aanmaken am te bewerkstelligen dat de vakindeling van de hal wordt
aangepast aan de wensen van de gebruiker (dmv. sturingparameters
ingegeven) •

7. PROCES 431 AFHANDELING UI'roEVOERD WERK.
De taak van dit proces is am de door PINK (al dan niet)
uitgevoerde opdracht te verwerken. Bij opdrachten die conform
zijn uitgevoerd gebeurt dat mbv. proces 432. Bij andere
opdrachten wordt de te ondernemen aktiviteit bepaald mbv. proces
433.

8. PROCES 432 VERWERKEN NIEUWE LOUTIE.
Dit proces is verantwoordelijk voor het volledig en korrekt
verwerken van aIle administratie die het gevolg is van de
gewijzigde plaklokaties (hdn-berichten, database update's ed.).

9. PROCES 433 ALTERNATlEVE LOUTlE.
Dit proces is verantwoordelijk voor het bepalen van de te
ondernemen aktiviteiten (dmv. aanvullende opdrachten naar PINK)
die het gevolg zijn van niet korrekt uitgevoerde opdrachten.

10. PROCES 441 VERZAMELEN OPSLAGSTATISTIEK.
Dit proces is verantwoordelijk voor het eens per dag verzamelen
van opslagstatistiek. Door bepaalde database benaderingen af te
vangen kan deze statistiek worden bepaald. Deze methodiek kan
eveneens voor test- en/of log-faciliteiten worden gebruikt.

11. PROCES 442 PRINTEN OPSLAGSTATISTIEK.
Dit proces is verantwoordelijk voor het berekenen van
opslagstatistieken over meerdere dagen en het uitprinten van een
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12. PROCES 443 MUTEREN STURINGPARAMETERS.
oit proces verzorgt het modificeren van sturingparameters.

13. PROCES 444 RAADPLEGEN STURINGPARAMETERS.
oit proces verzorgt het raadplegen van sturingparameters.
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De volgende activiteiten zijn vereist am werkinstructies door sturing te
laten uitvoeren:

1. Maak een werkinstructie-occurrence aan met daarin de volgende
gegevens:

- array [3] char referentienummer [key],

- boolean overdragen [key] (alleen TRUE bij pol overdragen Ollrlat
deze werkinstructie hetzelfde referentienummer heeft als bij
pol aanrijden waarbij beide aktiviteiten parallel lopen).

- char status: O-onder handen; l-aktief; 2=pauze-verzoek;
3-annulerings-verzoek; 4-pauze; 5-ge-annuleerd; 6-uitgevoerd;
7-niet-meer-uitvoerbaar, 8-inpeilopdracht-verstrekt;
9-inpeilen trein; lO=retour melden,

- array [2] integers statustijd: geven het tijdstip (uren,
minuten) waarop de laatste status-wijziging heeft
plaatsgevonden,

- int soort: O-systeem gegenereerde verplaatsingen; l-regisseur
geinitieerde verplaatsingen; 2=produktie-planning; 3-trein
laden; 4-trein lossen; 5-inpeilen lokatie; 6-pol aanrijden;
7-pol overdragen, 8-wijzigen lengte-indeling;

- integers X-inpeil en Y-inpeil: inpeillokatie (als resultaat
van inpeilen lokatie of als gegeven bij trein laden;1ossen),

- integer aantal wagons (alleen bij trein laden),

- integer wagonlengte (alleen bij trein laden),

- char hal-trein (alleen bij trein ladeIl/lossen),

- char spoornummer (alleen bij trein ladeIl/lossen),

- integer hijsen-in-buffer-E,

- integer hijsen-in-buffer-F,

- char status-hijsbepaling (O-onvolledig, l-momenteel niet
verder te verwerken -max. 15 hijsen in buffers-, 2:oovolledig
-laatste hijs bepaald of niet meer verwerkbaar-),
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- integer aantal-verwerkt: aantal uitgevoerde plakinstructies,
plakken die fysiek en administratief een andere lokatie hebben
gekregen,

- integer tonnage-verwerkt,

- char prioriteit (1 .•7),

- array [40 1 char omschrijving-werk: tekstveld dat (indien
ingevuld) wordt doorgestuurd naar de kraan,

- array [10 1 char wagornnmner (wordt als tekst naar de kraan
gestuurd bij inpeilen trein).

Pas als de werkinstructie status 1 heeft wordt er door sturing
aktie op ondemomen. Zolang de status 1, 2 of 3 is mag geen enkel
ander proces de werkinstructie modificeren (inclusief de met deze
werkinstructie verbonden plakinstructies met status ongelijk aan
0) muv. een statuswijziging vanuit 1 naar 2 of 3 (of evt. van 2
naar 3).
Op de entiteit werkinstructie is de inversie WERKSOORT (gesorteerd
op referentienummer) van toepassing tbv. het raadplegen op soort
werkinstructie.
Op de entiteit werkinstructie is de inversie WERKSTATUS met status
en status-hijsbepaling als key gesorteerd op prioriteit (hoogste
prioriteit eerst) gedefinieerd.
De gehele entiteit werkinstructie wordt 'in core' gehouden om
accesstijden zo kart mogelijk te houden.
Door middel van dynamic-update kan sturing konstateren of
werkinstructies zijn gemanipuleerd.

De set WERKPLAKKEN is gesorteerd op haalhal,
polvolgnummer, haalvak, haalstouw, stouwhelft,
(descending) en hi j spositie (descending). Mbv. deze
per vak direkt een hijsbepaling plaatsvinden zander
van dat vak afzonderlijke te benaderen.
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2. Maak voor iedere plak een plakinstructie - occurrence aan met de
volgende, uit de entiteit PLAK gekopieerde gegevens:

- array [5] char ladingnr [key] (bij inpeilen trein wordt dit
item gevuld met het treinnummer),

- array [3] char pla.kmerk [key],

- char soort-instructie ( , , -normaal,
~lokatie, 'S'-systeem gegenereerde
'W'wwijzigen lengte-indeling,
'1' •• '9'-ge-annuleerd/overruled),

- integers lengte, breedte, dikte, gewicht,

- char opslagkode,

- array [11] char ordemr,

- integer walsweek-gepland,

- integer kwaliteitsgroep,

- boolean warm,

- boolean warme-inzet,

- array [4] char warme-inzet-identifikatie,

- integer warme-inzet-postvolgnununer,

- array [2] char positiMJ;rwagon,

- integer hijsnr,

- integer hijspos,

- char haalhal,

'V'-spitwerk op
verplaatsingen,

'I'-inpeilen,

- char soort-vak (T-trein; K-klaarzetvak; p-geprogrammeerd yak;
H-hal/opslag; R-rooster; O-Ontstapelaar),

- integer haalvak (resp. roostemummer of spoornummer),

- integer haalstouw (resp. offset X-coordinaat in millimeters
tov. inpeillokatie bij trein lossen),
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- char stouwhelft ('M'=middeni W=westelijki o-oostelijk),

- integers X en Y': lokatie plakmidden (indien bekend).

Voeg daarna (afhankelijk van de soort werkinstructie) de volgende
gegevens toe:

- array [3] char polnummer (spaties als nvt., ook invullen bij
andere werkinstructies zoals trein lossen omdat de plakken dan
evt. in een geprogranuneerd vak worden opgeslagen),

- integer polvolgnummer,

- char status (O-nieuwi l=-in behandeling i 2-in aktie),

- char voorkeurhal (E, F, X-ElF, K-klaarzetvak ,a-rooster
ph-hal, O-OOstelijk rooster ph-hal of w-westelijk rooster
ph-hal) ,

- integer voorkeurvaknummer (O=-nvt.),

integer voorkeurstouwnummer
voorkeursstouw is alleen
voorkeursvak is ingegeven),

(O-nvt. i het ingeven van een
toegestaan als er ook een

- char voorkeurstouwhelft ('M'=middeni W=westelijki O-OOstelijki
, ,-nvt. ).

Als het fysiek onmogelijk is om te voldoen aan de voorkeurslokatie
dan wordt er door sturing gezocht naar een andere (nabij gelegen)
lokatie.

Qmdat de plakidentifikatie als key gebruikt wordt mag het
duidelijk zijn (DBRTL vereist unieke keys) dat een bepaalde plak
slechts aan een (1) werkinstructie tegelijkertijd kan deelnemen.

Plakken die taps zijn of plakken die niet vol90en aan de vereiste
afmetingen (zie sturingparameters) mogen ALtEEN naar de PH-hal
worden verplaatst en mogen NOOIT worden opgeslagen. Bij het
aanmaken van de plakinstructie meet dit geverifieerd worden.

De entiteit plakinstructie is in de set met werkinstructie (bv.
de set werkplakken) gesorteerd op status.
De gehele entiteit plakinstructie wordt ' in core' gehouden om
accesstijden zo kort mogelijk te houden.

Zodra een plak fysiek van lokatie verandert, hetgeen kenbaar is
aan het door PINK verzonden bedcht, wordt er een procedure
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aangeroepen (afhankelijk van het soort werkinstructie) die
verantwoordelijk is voor het aanpassen van de database, het
versturen van berichten en het verwijderen van de plakinstructie.
Als er nu geen enkele plakinstructie meer aan de werkinstructie
gekoppeld is dan mag ook de bijbehorende werkinstructie worden
verwijderd (of van status gewijzigd)
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Het annuleren van een gehele werkinstructie kan plaatsvinden door de
desbetreffende werkinstructie status 3 te geven. Als deze werkinstructie
daarna status 5 krijgt dan wordt de desbetreffende werkinstructie met aIle
bijbehorende plakinstructies verwijderd.

Het annuleren van een plakinstructie (bv. onrlat deze plak deelneemt aan
een belangrijkere werkinstructie) kan geschieden door in soort-instructie
'1' .• '9' te zetten (dezelfde plak kan dus tot 9 keer worden geannuleerd).

IDEVOEGEN-PLAKINSTRUCTIES •

Aan een lopende werkinstructie (status 0,1,2 of 4) kunnen plakinstructies
worden toegevoegd zodat er gebruik kan worden gemaakt van hetzelfde
referentienummer.
Het is niet korrekt am op deze wijze werkinstructie's met zeer veel
plakinstructies te maken amdat werkinstructies parallel worden verwerkt en
plakinstructies niet (inefficient).

PAlJZE.

Het tijdelijk stoppen van een gehele werkinstructie kan plaatsvinden door
de desbetreffende werkinstructie status 2 te geven. Als deze
werkinstructie daarna status 4 kr1jgt dan mag de desbetreffende
werkinstructie met aIle bijbehorende plakinstructies al dan niet worden
gewijzigd (bv. een nieuwe inpeillokatie). Bet opnieuw activeren van de
werkinstructie kan geschieden door daze weer status 1 te geven.

OPMERKING.

Pas als alle plak1nstructies weer status 0 hebben en aIle status 2
plak1nstructies zijn afgehandeld verkrijgt de werkinstruct1e status 4
(pauze) of 5 (ge-annuleerd).
Plakinstructies met status 0 mogen desgewenst te allen tijde worden
gemodificeerd of verwijderd.
Als een plakinstructie status 1 heeft dan wordt deze plakinstructie intern
behandeld. Vlak voor het verstrekken var. de opdracht aan PINK wordt dan
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gekeken (in de database) of de plakinstructie nog geldig is. Zo niet, dan
worden deze plakinstructie met aIle afhankelijkheden uit de hijs- en
werkopdrachten gehaald.

Bij het laden van een trein worden er net zoveel plakken verwerkt als er op
de trein passen (per wagon 1 lange of twee korte stouwen met een max.
gewicht van 140 ton en een maximale stouwhoogte van 9 plakken). Ongeacht
de wijze van beladen wordt altijd het midden van de wagon ingepeild.
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In de database zijn een aantal gegevens opgenomen mbt. opslagparameters,
kraantijden en kraanparameters. Nadat deze parameters (met validatie etc.)
in de database gemodificeerd zijn worden de nieuwe gegevens automatisch
door sturing overgenomen (dynamic update). Op deze wijze kan oak worden
aangegeven of ' systeem gegenereerde verplaatsingen' al dan niet mogen
plaatsvinden.

AFHANDELING.

Bet afhandelen van door PINK uitgevoerd werk vindt plaats door de
entiteiten v.AK, STOUW en PLAK nave de nieuwe lokatie te modificeren.
Indien door deze nieuwe lokatie een plakinstructie is afgehandeld dan wordt
de desbetreffende plakinstructie verwijderd (als het de laatste
plakinstructie was dan wordt de status van de werkinstructie op 6 gezet).
Bovendien wordt er (afhankelijk van het soort werkinstructie) een procedure
aangeroepen die verantwoordelijk is voor de overige database modifikaties
en voor het evt. versturen van de HDN-berichten. Pas als aIle
modifikaties zijn uitgevoerd wordt er aan BON doorgegeven dat het
desbetreffende bericht (nieuwe lokatie) is ontvangen. Hierdoor krijgt
sturing het bericht nogmaals toegestuurd indien de verwerking ervan niet
volbracht is (aIle database mutaties en het versturen van de HDN-berichten
dienen dan ook in een -1- , run-unit' te geschieden).

Bi j het beladen van een trein dienen er ( ruim) voldoende plakinstructies
aangemaakt te worden om. de gehele trein te kunnen beladen. Het aanmaken
van deze plakinstructies dient op hal en vak volgorde te geschieden. nus
eerst alle vakken van de hal waar ook de trein staat en dan de vakken uit
de andere hal waarbij vak voor vak (van dichtbij naar verweg -tov. de
trein-) de plakinstructies worden aangemaakt.
Als de gehele trein beladen is zullen er waarschijnlijk neg plakinstructies
overblijven, om:iat hieraan niet meer kan worden voldaan krijgt de
werkinstructie status 7 (niet meer uitvoerbaar);
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om de werkinstructie te kunnen verwerken gebruikt sturing de entiteiten
SrotlWOPDRACHT en WERKOPDRACHT waarbij de eerste owner is van de tweede.
Seide entiteiten (incl. inversies) worden ivm. performance bij voorkeur
'in core' gehouden.

De entiteit STOUWQPDRACHT heeft de volgende attributen:

- char halletter [key],

- char soort-vak [key] (T-trein; K-klaarzetvak; p.geprogrammeerd
vak; H-hal/opslag; R-rooster; O-Ontstapelaar),

- integer vaknummer [key] (bij treinen: spoornummer; bij roosters:
roosterrn.mnner (O-geen voorkeur),

- integer stouwnummer [key],

- char stouwhelft [key] ('M'-midden; WMwestelijk; o-oostelijk),

- char stouwstatus (B-bestaand; N-nieuw; T-trein of rooster),

- char hijskombistatus (O-gemuteerd, 1-bepaald; wordt bij iedere
modifikatie steeds op 0 gezet),

- integer X (gemiddelde X-coordinaat stouw),

- integer Y (gemiddelde Y-coordinaat stouw).

De SET LO~IE-VAN geeft aIle werkopdrachten met de desbetreffende stouw
als haallokatie, de SET LOKATIE-NAAR geeft aIle werkopdrachten met de
desbetreffende stouw als brenglokatie. De LOKATIE-VAN set is gesorteerd op
plakpositie-stouw-van (DESCENDING).

AIle vier hierna te specificeren inverse sets hebben betrekking op de set
LOKATIE-VAN•

De inverse set OP-DE-ROUTE heeft als key halletter (owner) , vaknummer
(owner), status (member), kraantyPe (member), rijrichting (member) en is
gesorteerd op prioriteit (member, hoogste prioriteit eerst) en tijdsduur
(member, kortste ti jdsduur eerst). Mbv. deze inverse set in combinatie
met de sturingparameters kan sturing bepalen of een QP-de-route opdracht
weI of niet moet/kan worden verstrekt.

De inverse set UI'lVOERBAAR heeft als key halletter (owner) , status
(member), kraantype (member) en is gesorteerd op prioriteit (member). Deze
inverse wordt gebruikt om (in het algemene geval) een selektie te maken ui t
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a1le uitvoerbare opdrachten.

De inverse set TOEGEWEZEN heeft als key halletter (owner), referentienummer
(member), status (member) en kraantype (member) en is gesorteerd op
prioriteit (member). Deze inverse wordt gebruikt am een opdracht te
verstrekken aan een kraan die is toegewezen aan een bepaalde
werkinstructie.

De inverse set UITVOERBAAR-KOMBI heeft als key halletter (owner), status
(member), rijrichting (member) en is gesorteerd op vaknunnner (owner) en
stouwnummer (owner). Mbv. deze inverse kan snel worden bepaald of het
mogelijk is een hijskombinatie uit twee verschillende stouwen te for.meren.

De inverse entiteit STOUWHIJSKOMBISTATUS (in STOUWOPDRACHT) heeft als key
hijskombistatus en is gesorteerd op vaknummer. Mbv. deze inverse kan snel
worden bepaald of er een s.touw is met hijskombistatus-O (gemuteerd) en
welke stouw dat is.

De entiteit WERKOPDRACHT heeft de volgende attributen:

- array [3] char referentienummer [key],

- integer referentievolgnummer [key], een oplopend volgnunnner dat
gebruikt wordt am de key uniek te maken (de memberindex van de
onderste plak van de werkopdracht in de set WERKPLAKKEN kan
hiervoor gebruikt worden) .

- integer opdrachtsubnummer (key] (dit subnummer wordt van hoog naar
laag toegekend bij route's die uit meerdere delen bestaan, waarbij
de laatste opdracht altijd subnummer 1 heeft),

- char werktype [key] (0- opdracht -1 opdracht per subnummer-; N
spitwerk op de MAAR lokatie -0 of 1 opdracht-; V- spitwerk op de
VAN lokatie -zoveel opdrachten als noodzakelijk-),

- Boolean Kcmbi-onderliggend (geeft aan of de opdracht in kombinatie
met de onderliggende hijs in een keer kan worden vervoerd),

- integer volgnr [key] (onderverdeling bij werktype V),

- KOMBIDATA-referentienummer, -referentievolgnummer,
-opdrachtsubnummer, -werktype en -volgnr, deze gegevens vormen
tezamen de key van een andere werkopdracht waarmee een combinatie
over twee stouwen gemaakt kan worden (mits ingevuld).

- char kraantype geeft het type kraan dat voor het uitvoeren van de
opdracht noodzakelijk is (o-dwarswagen, B-bovenloopkraan,
H-halfportaalkraan),
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- status (O-nieuw/opnieuw; 1-bepaald; 2-uitvoerbaar -qua timing en
volgorde eisen-; 3-geselekteerd, 4=verstrekt; S-uitgevoerd-haal),

- array [2] integers tijdstip-niet-uitvoerbaar, geeft de uren en
minuten waarop deze opdracht (die op zichzelf uitvoerbaar is) niet
uitgevoerd kon worden om:1at deze moest wachten op het uitvoeren
van andere opdrachten.

- integer werksoort (geeft het type van de werkinstructie),

- integer PINRvolgnummer (per kraan cyclisch toegekend volgnummer
0-99) ,

- array [6,5] char ladingnummers (eerste is onderste plak etc.),

- array [6,3] char plakmerken,

- integer aantal-plakken,

- integer totaal-gewicht,

- integer ti jdsduur (indicatie duur van opdracht in secondes),

- integer totale-tijd (indicatie tijdsduur van alle opdrachten
gezamelijk incl. spitwerk; dit veld is aIleen bij
opdrachtsubnummer 1 ingevuld),

- char prioriteit,

- char oorspronkelijke-prioriteit,

- char rijrichting (~ostelijk, w-westelijk bij kranen; N-noord,
Z-zuid bij dwarswagens, "-nvt.),

- integer X-van (gemiddelde X coordinaat hi j s ) ,

- integer Y-van (gemiddelde Y coordinaat hijs),

- integer plakposi tie-stouw-van (pesitie van de bovenste plak) ,

- integer hijs-min-Iengte,

- integer hijs-max-Iengte,

- integer hijs-min-breedte,
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integer hijs-max-breedte,

integer hijs-hoogte (zoals aIle maten: in millimeters),

- array [11] char hijs-ordernummer,

- array [3] char hijs-polnummer,

- array [4] char hijs-war.me-inzet-identificatie,

- integer hijs-polvolgnummer (laagst voorkomend nummer binnen hijs),

integer hijs-warme-inzet-postvolgorde (laagst voorkomend nummer
binnen hijs).
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525-575-' 3' ,

Ten behoeve van het opzoeken van optimale plaklokaties worden de entiteiten
OPSLAG, S'roUW en PLAK gebruikt.

De entiteit OPSLAG is owner van de entiteit STOUW in de set OPSLAGsrouw die
werkt op de ownerkey en gesorteerd is op MINLENGTE en vervolgens op
S'I'OtJWHOOGTE •
Er is hierbij eveneens een inverse entiteit OPSLAGINFO vereist met als key
HALI.ETTER, SOORT-VAl{, WARMVERBOD en BREEDTE-KATEGORIE en als sortering
MAXLENGTE (descending!).
Door via OPSLAGINFO alle toegestane maximale lengte's (met de
desbetreffende hal-, programmering-, warmte- en breedtekategorie- eisen) op
te zoeken en vervolgens via OPSLAGS'roUW te testen of de minimum lengte
voldoet kan met betrekkelijk weinig accessen bepaald worden welke stouwen
(fysiek !) in aanmerking komen om een bepaalde hijs in op te slaan.

De set PLAKinsrouw geeft aan welke plakken in welke stouw zitten en is
gesorteerd op HIJSNR (descending!) en vervolgens op HIJSPOS (descending!).
Mbv. deze set kunnen we volstaan met het benaderen van een plak per hijs
ipv. alle plakken· van de stouw (een hijs wordt gevorm:i op basis van
identieke/Vergelijkbare opslaggegevens).

De entiteit OPSLAG bevat de volgende attributen:

- char opslaghal [key] ,

- char soort-vak [key] (T-trein; K-klaarzetvak; P-geprogrammeerd
vak; H-haljopslag; R-rooster; O=-ontstapelaar),

- boolean warmverboci [key],

- integer breedtekategorie [key] (475-525-'1',
475-575-' 2' etc. -'-1'-onbepaald;rooster -),

- integer maxlengte [key] (op 250 millimeter naar beneden afgerond,
geeft maximale mogelijke plaklengte in de stouw).

De entiteit S'roOW bevat naast een aantal attributen voor ander gebruik de
volgende voor sturing interessante attributen:

- char stouwhal [key],

- array [3] char vaknummer [key],
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3-derden,

- array [2] char stouwnunnner [key],

- char stouwhelft [key] ('M'-midden, 'W' - westelijk, '0' •
oostelijk) ,

- integer X-stouw (gemiddelde X-coordinaat stouw) ,

- integer Y-stQuw (gemiddelde Y-coordinaat stouw),

- integer (stouw-)hoogte,

- integer minlengte (geeft de lengte van de kortste plak die neg in
deze stouw kan worden geplaatst, op 250 millimeter naar boven
afgerond) ,

- char status' (geeft aan of en evt. hoe de stouw geblokkeerd is),

- boolean geprogrammeerd-vak,

- char inuitkode (geeft de richting van de stroom op het
dwarsrooster) ,

- integer stouwopslaglengte,

- integer stouwopslagbreedte.

De entiteit PLAK bevat naast een aantal attributen voor ander gebruik de
volgende voor sturing interessante attributen:

- array [5] char ladingnr [key],

- array [3] char plakmerk [key],

- array [ •• ] char lengte, breedte, dikte, gewicht,

- char opslagkode (l-order, 2-voorraad-gewenst,
4-voorraad-redelijk, S-Voorraad-moeilijk),

- array [11] char ordernr,

- array [5] char walsweek,

- integer kwaliteitsgroep (of positie 3 en 4 van voorraadklasse),

- char gekoeld-CGM (samen met Ie positie plakmerk en de opslagdatum
bepaald dit of de plak warm of koud is),
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- char wi-ind,

- array [4] char wi-coll-ident,

- array [4] char wi-postvolgorde,

- array [2] char positie-op-wagon,

- char lokatie-op-wagon,

- char hijsnr,

- array [2] char hijspos,

- integers X en Y: lokatie plakmidden.
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om te kunnen beoordelen of het wellicht gunstiger is om een nieuwe stouw te
kreeeren gebruiken we de entiteit VRIJ die als vo1gt gedefinieerd is:

- char soort-vak [key] (T==trein; K-klaarzetvak; P-geprogranuneerd
vak; H-hal/opslag; R-rooster; o-ontstapelaar),

- char halletter [key],

- integer X-vrij [key],

- integer Y-vrij [key],

- integer vaknummer (bij roosters: roosternummer),

- boolean warmverbod,

integer opslaglengte,

- integer opslagbreedte/opslagkode (bij roosters gevuld met
ops1agkode ipv. opslagbreedte: 1-Lange stouw, 2-Korte stouw naar
PE, 3,-Korte stouw naar PF, 4-Korte stouw naar PH).

Op de (losse) entiteit VRIJ is de inverse VRIJES'roUW in gebruik die
soort-vak, halletter, warmverbod en opslaglengte als key heeft en
gesorteerd is op opslagbreedte.

De inverse entiteit VRIJESTOtJWVAK heeft als key halletter, vaknummer en
warmverbod en is gesorteerd op opslagbreedte. Mbv. deze inverse kan
bepaald worden of er in een bepaald (voorkeurs-)vak een nieuwe stouw
gekreeerd kan worden.
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De entiteiten VAK en STRIP zijn in gebruik om aan te geven hoe de vakken
zijn ingedeeld resp. hoe de hal is ingedeeld.

Op strip is een inverse STRIPLENGTE werkzaam met als key halletter en
gesorteerd op x-strip.

De entiteit VAK bevat de volgende attributen:

- char vakhal [key],

- array [3] char vaknummer [key],

- integer X-vak,

- integer Y-vak,

- integer lengte,

- integer breedte,

- integers y-bereik-van en y-bereik-tot (geeft per aan welke
y-coordinaten binnen het vak bereikbaar zijn, di t is het
zogenaamde tangbereik dwz. dat dit de uiterste coordinaten zijn
waar een stouw kan worden geplaatst ongeacht de vakbreedte),

- char status (geeft aan of en evt. hoe de stouw geblokkeerd is),

- boolean geprogrammeerd-vak,

- char· bereikbaarheid (geeft de bereikbaarheid tav. de
verschillende kranen),

- boolean warmverbod.

De entitei t VAK is owner van de entitei t S'roUW zodat dmv. deze set bekend
is welke stouwen in welk vak zitten.

De entitei t STRIP bevat de volgende attributen:

- char halletter [key],

- integer x-strip [key],

- 83 -



GLOBAAL TECHNISCH ON'IWERP
DATASTRUCTUREN

Page 8-25
4 September 1986

- integer Y-strip,

- integers y-bereik-van en y-bereik-tot (geeft per aan welke
y-coordinaten binnen de strip bereikbaar zijn, dit is het
zogenaamde tangbereik dwz. dat dit de uiterste coordinaten zijn
waar een stouw kan worden geplaatst ongeacht de stripbreedte),

- integer lengte,

- integer breedte,

- boolean warmverbod.

Een koppeling van STRIP met andere entiteiten is niet nodig.

De entiteit OVERSLAG bevat de volgende attributen:

- array [3] char referentienr [key] (ONT-ontstapelaar,
D32-dwarsrooster-32, D33-dwarsrooster-33, F-G-overdrachtsgebied
PF- naar PG-hal, G-F-overdrachtsgebied PG- naar PF-hal),

- integers xcoord, ycoord,

- integers lengte, breedte,

- char status-ontstapelaar (O-buiten bedrijf, 1-in bedrijf).

De entiteit OVERSLAG is' CWNER van de entiteit srouw in de set
STOllWinOVERSLAG
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De entiteit STURINGv.ARIABELEN omvat diverse gegevens waaronder gegevens per
kraan (er zijn er 7):

1. integer DKEY (key] bevat de waarde 1 (er is maar 1 occurrence),

2. integer PE-wa~bezet (bezettingsgraad warme gebieden PE-hal),

3. integer PF-wa~bezet (bezettingsgraad warme gebieden PF-hal),

4. integer PE-bezet (bezettingsgraad PE-hal),

5. integer PF-bezet (bezettingsgraad PF-hal),

6. array (3] char aanrijdenpol-polrnmuner (aan te rijden pol),

7. integer aanrijdenpol-polvolgnummer (onderste aan te rijden plak),

8. integer tm-aangereden-polvolgnummer (geeft aan t/W welk
polvolgnummer de plakken zijn aangereden),

9. array (7) integers status-kraan (O-wacht op eerste opdracht,
1-eerste opdracht verstrekt, 2-haal gedeelte uitgevoerd,
3-volgende opdracht verstrekt, 4-breng gedeelte uitgevoerd (en
heeft nog de gebufferde opdracht), 5-uit bedrijf},

10. boolean onstapelaar-bezet,

11. array (2] boolean rooster-vol,

12. array (7] integers hal,

13. array (7] integers x-coordinaat,

14. array (7 ] integers y-coordinaat,

15. array (7] integers tijdstip-coordinaat,

16. array (7 ] integers PINKvolgnummer-verstrekt,

17. array (7] integers hal-bestemming,

18. array [7] integers x-coordinaat-bestemmdng,
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19. array [7 ] integers y-coordinaat-bestemmdng,

20. array [7] integers x-coordinaat-breng,

21. array [7] integers y-coordinaat-breng,

22. array [7] integers x-coordinaat-haal,

23. array [7] integers y-coordinaat-haal.
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De entiteit KRAAN bevat gegevens per kraan zoals:

1. integer kraanidentifikatie: nummer 1-7 geeft de
kraanidentifikatie (1-'F1', 2-'F2', 3-'E3', 4-'E4', 5-'E6')
respectievelijk de dwarswagenidentifikatie (6-'32', 7-'33),

2. boolean toegewezen,

3. array [3] char ref-werkinstr: geeft de werkinstructie waaraan de
kraan is toegewezen (mits boolean toegewezen-TRUE),

4. boolean op-de-route: geeft aan of deze kraan 'op de route'
opdrachten kan;mag uitvoeren,

5. char kraantype
o-dwarswagen) ,

(B-boveriloopkraan, H-halfportaalkraan,

6. char kraan-status (U-Uit bedrijf, I-in bedrijf),

7. array [6] integer tijd-status (datum,ltijd laatste statusmutatie),

8. boolean volledig-bedrijf: deze geeft aan of de kraan/dwarswagen
een beperkte bereikbaarheid heeft,

9. integer begin-coordinaat: de laagste coordinaat (X bij kranen, Y
bij dwarswagens de neg door de kraan bereikt kan worden,

10. integer eind-coordinaat: de hoogste coordinaat (X bij kranen, Y
bij dwarswagens de neg door de kraan bereikt kan worden.

De entiteit STORINGPARAMETERS omvat een (groot) aantal parameters zoals bij
het funktionele ontwerp gespecificeerd:
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1. array [18] integers lengte-speling (18 verschillende plaklengtes 4
tim 12,5 meter),

2. array [10] integers lengte-grenzen (tbv. meer of minder variabele
lengte-indeling),

3. integer aantal-lengte-grenzen,

4. array [10] integers vakken-PE (aantal vakken per lengtemaat),

5. array [10] integers vakken-PF,

6. array [18] integers breedte-speling (18 verschillende plakbreedtes
500 tim 2200 millimeter),

7. integer verminderde-breedte-speling-klaarzetvak,

8. array [2] integers breedte-grenzen (bij minder variabele
indeling) ,

9. integer aantal-breedte-grenzen (O-variabel),

10. array [4] integers geprogr-vakken-PE (beginposi tie rij 1, aantal
rij 1, beginpositie rij 2, aantal rij 2),

11. array [4] integers geprogr-vakken-PF (beginpositie rij 1, aantal
rij 1, beginpositie rij 2, aantal rij 2),

12. integer hoogte-bezetting,

13. integer kreeer-bezetting,

14. integers kortste-plak, langste-plak, breedste-plak, smalst~plak,

lichtste-plak, zwaarste-plak, gemiddelde-plakgewicht,
verboden-lengte-gebied-van, verboden-lengte-gebied-tot (het
verboden lengte-gebied is alleen van toepassing op de warmband
ovens en heeft dus geen gevalgen voar opslag),

15. integer reserve-perc-lange-vakken,

16. integer vrije-spitruimt-PE,

17. integer vrije-spitruimt-PF,

18. integer lengte-hal-PE (netto),
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19. integer lengte-hal-PF (netto),

20. boolean systee~verplaatsingen (als deze FALSE is dan worden er
geen systeemgegenereerde verplaatsingen meer aangemaakt),

21. array [8] datum-wijzig (datum waarop mbv.
sturingparameters wijzigingen zijn aangebracht),

muteren

22. integers g~hijs-oppakken-kraan, ge~hijs-neerzetten-kraan,

ge~rijssnelheid-kraantbv. tijdsberekeningen,

23. integer toegestane-omrijtijd,

24. integers gem-hi j s-oppakken-dwarsw, ge~hijs-neerzetten-dwarsw,

ge~rijssnelheid-dwarsw tbv. tijdsberekeningen,

25. wegingsfaktor-prioriteit,

26. wegingsfaktor-verplaats-getal.
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De interface tussen de diverse processen moet volgordelijk korrekt
verlopen. Hiervoor zijn de volgende konstrukties bedacht:

1. EVENTS (er wordt op het event gewacht waama het event meteen weer
gereset), Onafhankelijk van het EVENT kan dmv. database
benaderingen worden vastgesteld of er nog aktiviteiten verricht
mceten worden (inverse op status ed.) en waarop deze aktiviteiten
betrekking moeten hebben. zolang er volgens de database nog
aktiviteiten te verwerken zijn blijft het proces funktioneren.
Pas als er volgens de database geen aktiviteiten meer t!
verrichten zijn wordt er gebruik gemaakt van de EVENTS om
(passief) te wachten.

1. STARTSTtJRING, door dit event wordt te kennen gegeven dat er
'werk' is voor HIJS- EN LOKATIE-BEPALING. Oit kan zijn een
annulering, een pauze-afhandeling of een geaktiveerde
werkinstructie.

2. STARTTIMING, met dit event geeft HIJS- EN LOKATIE-BEPALING aan
dat er werk is voor het proces SPI'IWERK, TIMING EN
HIJSKOMBINATIES •

3. STARTSELEKTIE, met dit event geeft SPI'IWERK, TIMING EN
HIJSKOMBINATIES aan dat er werk is voor het proces SELEKTIE EN
KRAANroEWIJZING•

2. MAILBOXEN,

1. TEST-oPORACHT, dmv. deze mailbox (waarvan er" per kraan
maximaal 1 'onderweg' kan zijn) geeft SELEKTIE EN
KRMN'l'OEWIJZING door voor welke kraan welke o¢racht
geselekteerd is. EINDCONTROLE EN OPDRACHTVERSTBEKKING zal
deze o¢racht verifieren en bij nor.maal verloop aan PINK
verstrekken.

3. PROCEDURES (deze aktiviteiten kunnen het beste als een procedure
worden aangeroepen vanuit de plaats waar de aktie geschiedt zodat
deze aktie meteen kan worden afgehandeld),

1. RESTART, deze procedure zal alle lopende aktiviteiten
aanwezig) automatisch in de PAUZE fase/status brengen.
aan de regisseur om deze aktiviteiten te annuleren of
op te starten.
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2. KRAANinBEDRIJF, deze procedure verricht de handelingen (incl.
berichten aan PINK) die nodig zijn om een kraan in bedrijf te
nemen.

3. KRAANuitBEDRIJF, deze procedure verricht de handelingen (incl.
berichten aan PINK) die nodig zijn om een kraan uit bedrijf te
nemen •

•
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TECHNISCH ON'IWERP HIJS- EN LOKATIEBEPALING

9.1 ALGEMEEN

1. DOEr..
oit proces zal mbv. de huidige halbezetting en de hoeveelheid
werk die neg uitstaat gaan bepalen hoe op efficiente wijze een
hijs kan worden samengesteld met vergelijkbare opslagkriteria en
vervolgens zal het bepalen op welke lokatie deze hijs kan worden
opgeslagen. Bij het aanrijden van een pol naar het klaarzetvak of
bij het beladen van de trein wordt primair gekeken naar de
desbetreffende volgorde eisen. Bij het bepalen van de lokatie
moet rekening worden gehouden met blokkade' s en dergeli j ke. Oi t
proces zal eveneens (door meerdere opdrachten te maken) de routing
tussen de diverse hallen verzorgen.

oit proces wordt gezien de complexiteit en de samenhang met andere
processen op een later tijdstip wellicht herzien (resp.
uitgebreid). Speciaal zal dan het verwerken van walsweek,
kwaliteitsgroep,pol-volgnummer, wi-postvolgnummer, lengte en
breedte (op deze attributen kan nadere optimalisering
plaatsvinden) nader moeten worden bekeken.

2. DATABASEGEBRUIK

Entiteiten:
STURINGPARAMETERS
WERKINSTRUCTIE
PLAKINSTRUCTIE
S'l'OtmPDRACHT
WERKOPORACHT
OPSLAG
srouw

. VEm-lIJZING
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GEBRUIK

Raadplegen.
Raadplegen;wijzigen.
RaadplegenjWijzigen.
Raadplegen;Toevoegen.
Raadplegen;Toevoegen.
Raadplegen.
RaadplegE7n.
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VRIJ

Sets:
WERKPLAKKEN
LOKATIE VAN
LOKATIE-NAAR
OPSLAGSTouw

Inverse sets:
PLAKHIJS

Inverse entiteiten:
WERKSTA'IUS
VRIJES'IOt.JWVAK
VRIJESrouw

3. MAILBOXEN
N.v.t.

4. BERICBTEN
N.v.t.

5. SCHERMEN
N.v.t.

6. PRINTLAYOUTS
N.v.t.

7. PROCEDURES/UTILITIES

NAAM VERWIJZING

8. INVOERPARAMETERS
N.v.t.

9. UITVOERPARAMETERS
N.v.t.
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Raadplegen.

RaadplegenjWijzigen.
RaadplegenjWijzigen.
Raadplegen;wijzigen.
Raadplegen.

RaadplegenjWijzigen.

RaadplegenjWijzigen.
Raadplegen.
Raadplegen.
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9.2 WERKING

9.2.1 SCHEMATISCHE WERKING

BEGIN Hi j s- en Lokatie-bepaling (HLB)

Initialisaties

ZOLANG 1-1 (FOREVER DO)

<non busy waiting gedurende 5 seconde>
<lees werkinstructie mbv. inverse WERKS~TUS>

Zolang er werkinstructies aan de inverse-key voldoen
I
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I werkinstructie<>inpei1en
INI J--------------
I I [Bepaal hijs]
I I [Bepaal lokatie]
I I [Bepaal route]
I I
I [Maak Werkopdracht]
I <lees werkinstructie mbv. inverse WERKS~TUS>
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9.2.1.1 [Bepaal Hijs]

stouw>

BEGIN Bepaal Hijs

<verkrijg bovenste plak van een bepaalde
bpuntrec:-{bepaal puntenaantal van plak]
gewicht:-PLAKINSTRUCTIE.gewicht
hoogte:-PIAKINSTRUCTIE.hoogte
min breedte:-PLAKINSTRUCTIE.breedte
max~reedte:-PLAKINSTRUCTIE.breedte
min-lengte:-PLAKINSTRUCTIE.lengte
max-lengte:-PIAKINSTRUCTIE.lengte
hijSkompleet:-FALSE
aantalplak:-1

I
-------------------------1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I---------------------------1

ZOLANG niet hijskomp1eet en er is nog een direkt onder1iggende plak I
+1---------------------------1

<verkrijg onderliggende plak> I
puntrec:-{bepaal puntenaantal van plak] I
Indien gewicht+PLAKINSTRUCTIE.gewicht>100000 (kg) of I

hoogte+PLAKINSTRUCTIE.hoogte>1000 (mm) of I
PLAKINSTRUCTIE.breedte<max breedte-100 of I
PLAKINSTRUCTIE.breedte>min-breedte+l00 of I
PLAKINSTRUCTIE.lengte<max Tengte-3000 of I
PLAKINSTRUCT1E.lengte>min-lengte+3000 of I

I puntrec<>bpuntrec of afwi1kende voorkeurslokatie 1

I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\IIIIIIIIIIJ1111111111111
I gewicht:-gewicht+PLAKINSTRUCTIE.gewicht I I
I hoogte:-hoogte+PIAKINSTRUCTIE.hoogte I hijskompleet:-TRUE I
I aantalplak:-aantalplak+l I I
I I I
I PLAKINSTRUCTIE.breedte<min breedte I I
INI J - I I
I I min breedte:-PLAKINSTRUCTIE.breedte I I
I - I I
I PLAKINSTRUCTIE.breedte>max breedte I I
INI J - I I
I I max breedte:-PLAKINSTRUCTIE.breedte I I
I - I I
I PLAKINSTRUCTIE .lengte<min lengte I I
INI J - I I
I I min lengte: -PLAKINSTRUCTIE.lengte I I
I - I I
I PLAKINSTRUCTIE.lengte>max lengte I I
INI J - I I
I I max_lengte: -PLAKINSTRUCTIE.lengte I I
I I i I
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9.2.1.2 [bepaa1 Puntenaanta1 Van P1ak]

BEGIN Bepaa1 puntenaanta1 p1ak (puntrec)

puntrec.score: s numeriek(p1akinstructie.ops1agkode)
puntrec.ordernr:-PLAKINSTRUCTIE.ordernr
puntrec.polnummer:-"
puntrec.warme_inzet_id:-"

Page 9-5
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Indien PLAKINSTRUCTIE.warme inzet-TRUE
Nt J'--------------

1 puntrec.score:-100
1 puntrec.war.me_inzet_id:-PLAKINSTRUCTIE.warme_inzet identifikatie

I I

1 Indien PLAKINSTRUCTIE.polnummer<>"
INI J-------------
I 1 puntrec.score:-1000
1 1 puntrec •polnummer: -PLAKINSTRUCTIE. polnummer
I I

I Indien PLAKINSTRUCTIE.warm-TRUE
INI J-------------
I 1 puntrec.score:-puntrec.score+10
I I

I Indien laatste cijfer score<>l (orderbestemde plak)
INI J-------------
I I puntrec.ordernr:-"
1--------------------------
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9.2.1.3 [Bepaal Lokatie]

BEGIN Bepaal Lokatie

Initialisaties
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Werkinstructie 'trein laden'
-N I J--------------
I halletter:-voorkeurshal

soort vak:-'T'
vaknuiiimer:-O
stouwnummer :-0
stouwhelft:-' ,
x,y:-inpeillokatie trein

Werkinstructie 'pol aanrijden'
-N I J-----------:.----

halletter:-'E'
soort vak:-'K'
vaknummer :-0
stouwnummer :-0
stouwhelft:-' ,
x,y:-lokatie (midden) klaarzetvak

Werkinstructie 'overige'
-Nt J--------------I Is voorkeurvakm.nmner ingevuld

I-N t J--------------
I I <bepaal eventuele nieuwe stOllW voorkeurslokatie>
I I <bepaal lokatie mbv. voorkeurslokatie>
I I
I Voorkeurvakm.nmner-O of voorkeurlokatie is niet te bepalen
I-N I J--------------
I I <bepaal eventuele nieuwe stouw>
I I <bepaal optimale lokatie nieuwe;bestaande stouw>
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9.2.1.4 [Bepaal Route]
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I BEGIN Bepaal Route
1--------------------------
I Initialisaties
1-------------------------
I Indien haalhal<~brenghal

I-N I J-------------
I Van PH -> PE of PF
I -N f J-------------
I Route[l].hal:-PE of PF
I Route[l].soort_vak:-'R'
I

Van PE of PF -> PH
-N I J-------------

Route[l].hal:-PE of PF
Route[l].soort_vak:-'R'

Van PE naar PF
-NiJ-+--------------J-------------

Route[l].hal:-PE
Route[l].soort vak:-'R'
Route[2].hal:-PF
Route[2].soort_vak:-'R'

Van PF naar PE
-N I

Route[l].hal:-PF
Route[l].soort vak:-'R'
Route [2] •hal :-PE
Route[2].soort_vak:-'R'

J-------------
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9.2.1.5 [Maak Werkopdrachtl
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I BEGIN Maak Werkopdracht
1---------------------------
1 Initialisaties
1---------------------------
I Is opdracht momenteel onuitvoerbaar
I-N I J-------------
I I WERKINSTRUCl'IE.status hijsbepaling:-'1'
I I -

I Is opdracht uberhaupt onuitvoerbaarI-N I JO _

I I WERKINSTRUCXIE.status hijsbepaling:-' 2'
I I -

I Is opdracht uitvoerbaar
I-N I J-------------
I <Maak WERKOPDRACHT mbv. haallokatie brenglokatie en route>
1--+--------------------------
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9.2.2.1 <non Busy Waiting Gedurende 5 Seconde>

Gedurende een tijdsduur van 5 seconde wordt er afgezien van enige
processing aktiviteiten.

9.2.2.2 <lees Werkinstructie Mbv. Inverse WERKS~S>

VUl de keywaardes van de inverse met STA'IUS-1 (aktief) en
STA'IUS-HIJSBEPALING-O (onvolledige bepaling). Deze inverse is gesorteerd
op PRIORITEIT (hoogste prioriteit eerst) waardoor met 1 access te bepalen
is of er voor een werkinstructie een hijs meet worden bepaald. Doorloop
alle occurrences (voor zover gelijke prioriteit en statussen) en selekteer
de opdracht die in een van beide hallen de minste hijsopdrachten heeft.
Per werkinstructie worden er maximaal 15 hijsen (per hal!) van te voren
bepaald. Het genoem:ie getal van 15 is slechts een benadering en meet
eenvoudig kunnen worden bijgesteld (dus als konstante opnemen).

9.2.2.3 <verkrijg Bovenste Plak Van Een Bepaalde Stouw>

Met behulp van de inverse set PLAKHIJS (binnen de set WERl(PI..A1a<EN) kan op
eenvoudige wijze worden bepaald van welke stouw een hijs meet worden
bepaald. Dit kan geschieden door de key van PLAKHIJS te vullen met:

1. status van de werkinstructie is 1,

2. referentienummer is bekend van de werkinstructie,

3. haalhal bevat de letter E,F of H,

4. soort-vak bevat de letter T,K,P,H,R of o.

Door nu haalhal en soort-vak in de volgorde EO, HR, ER/FR, EK, ET/FT,
EP/FP, EH/FH te vullen en vervolgens de eerste van de gesorteerde lijst op
te vragen kan (mits deze aanwezig is) een stouw worden bepaald.
ER,IP'R geeft aan dat van de E-hal of van de F-hal bekeken wordt of er een
plakinstructie vanaf een rooster aanwezig is. Neem eerst de E-hal als
volgens de werkinstructie er minder gebufferde E-hal-opdrachten zijn dan
F-hal-opdrachten (en vice versa!).
Deze inverse is gesorteerd op polvolgnummer (0 als nvt.), haalvak,
stouwnummer, stouwhelft, hijsnummer (desc9nding) en hijspos (descending)
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zodat er automatisch wordt voldaan aan volgorde-eisen binnen een pol
respectievelijk de eis om de stouw van baven naar beneden te benaderen.
Impliciet wordt de hijsbepaling hierdoor eveneens op oplopend vaknummer
gedaan hetgeen acceptabel wordt geacht.

9.2.2.4 <verkrijg Onderliggende Plak>

Men kan gezien het hiervoor gestelde volstaan met het opvragen van de
volgende occurrence uit de inverse set PtAKHIJS (indien er een ander
vaknummer, stouwnummer of stouwhelft wordt verkregen dan is er geen
onderliggende plak meer).

9.2.2.5 <opmerking Bepaal Lokatie>

De daadwerkelijke lokatie bij het laden van een trein, het aanrijden van
een POL of het plaatsen op een rooster wordt pas in een later stadium
bepaald. Bij het aanrijden van een POL gebeurd dat in nav.
polvolgnummering, en bij een trein of rooster gebeurd dat nay. prioriteit
en momentane bezetting. Doordat de lokatie (bij benadering) toch is
ingevuld kan toch een optimale kraanbeweging worden gegarandeerd.

Bet kombineren van trein lossen en inpeilen tot een geheel (de eerste hijs
geeft gelijk de inpeillokatie) wordt uitgesteld tot de definitieve
uitwerking.

9.2.2.6 <bepaal Eventuele Nieuwe Stouw Voorkeurslokatie>

Test of er in het ingegeven voorkeursvak een nieuwe stouw kan worden
gekreeerd (al dan niet optimaal). IOOien di t niet lukt dan wordt er voor
de 2 voorliggende en de 2 achterliggende vakken eveneens een poging gedaan
om een nieuwe stouw te maken, van deze vier vakken wordt dan de meest
optimale stouw geselekteerd. Optimaal betekent op de eerste plaats een
(precies) passende lengte en vervolgens de kleinste restruimte in de
breedte (en evt. de kleinste restruimte in de breedte -absoluut gezien-).
Een vrije stouw in een bepaald vak kan men bepalen met de inverse
VRIJES'I'OOWVAK op de entitei t VRIJ. Door als key halletter, vaknummer en
warmverbod (voor koude plakken zowel op TRUE als op FALSE testen) in te
vullen worden aIle vrije stouwen in dat yak (gesorteerd op opslagbreedte)
benaderd. Binnen een yak is de opslaglengte de gehele of de halve lengte
van het yak. Als het reservepercentage dat in war.me gebieden vrij meet
blijven vocr warme plakken wordt overschreden dan eerst bekeken of er
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(alleen bij koude plakken) een vrije stouw in een koud gebied kan worden
gekreeerd.

9.2.2.7 <bepaal Lokatie Mbv. Voorkeurslokatie>

Indien er een voorkeursstouw is ingegeven test dan of de desbetreffende
stouw opslag toestaat (mbv. passende breedtekategorie, maxlengte,
warmverbod, soort vak, minlengte en stouw hoogte) . Indien dit mogelijk is
dan is de brengpositie gevonden. Probeer-daarna om in het voorkeursvak een
bijpassende stouw te vinden (als dit niet lukt dan voldoet wellicht de
hierboven beschreven nieuwe stouw). Als ook dit niet lukt probeer dan om
in vaknummer-1, vaknummer-2, vaknummer+1 of vaknummer+2 een passende (evt.
nieuwe) stouw te vinden.

9.2.2.8 <bepaal Eventuele Nieuwe Stouw>

Een vrije stouw in een bepaalde hal kan men bepalen met de inverse
VRIJESTOUW op de entitei VRIJ. Door als key halletter, soort-vak,
warmverbod (voor koude plakken zawal op TRUE als op FALSE testen) en
opslaglengte in te vullen worden alle vrije stouwen in dat vak (gesorteerd
op opslagbreedte) benaderd. Van alle mogelijkheden wordt de meest optimale
geselekteerd. Optimaal betekent op de eerste plaats een (precies) passende
lengte en vervolgens de kleinste restruimte in de breedte (en evt. de
kleinste restruimte in de breedte -absoluut gezien-). Als het
reservepercentage dat in warme gebieden vrij moet blijven voor warme
plakken wordt overschreden dan eerst bekeken of er (alleen bij koude
plakken) een vrije stouw in een koud gebied kan worden gekreeerd.

9.2.2.9 <bepaal Optimale Lokatie Nieuwe;bestaande Stouw>

Met behulp van de entiteit OPSLAG kunnen op basis van opslaghal, soort vak,
warmverbod, breedtekategorie en maxlengte stouwen worden geselekteera die
hieraan voldoen (de set is gesorteerd op minlengte). Voor warmverbod
moeten bi j koude plakken zawal de TRUE als FALSE waardes worden geprobeerd
(koude plakken niet in warme gebieden als de hoeveelheid vrije ruimte in
warme gebieden daardoor onder de als sturingparameter ingegeven waarde
komt). Voor breedtekategorie zijn er drie mogelijkheden waarbij per
voorkeur de exacte breedtekategorie wordt geselekteerd (daarna evt. de
naastgelegen breedtekategorieen). Voor maxlengte wordt bij voorkeur een
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precies passende lengte geselekteerd met zo we~n~g mogelijk
lengteverschillen in de stouw. uiteindelijk meet nog worden vergeleken of
de nieuwe stouw wellicht beter geschikt is als een bestaande stouw (mbv.
passende breedtekategorie, maxlengte, warmverbod, soort vak, minlengte en
stouw hoogte). Een optimale stouw hoogte hangt samen met de
bezettingsgraad van de hal volgens de percentage's die als
sturingparameters zijn ingegeven. Het bezettingspercentage van de ballen
(en van de warme gebieden hierin) is echter een gegeven dat met de funktie
opslagstatistiek wordt bepaald hetgeen reden is om er (vooralsnog) geen
rekening mee te houden. Een optimale stouw is vooralsnog een passende
stouw met de minste opslagverliezen
(opslaglengte*opslagbreedte-stouwlengte*stouwbreedte) waarbij voor een
nieuwe stouw de opslagbreedte meet worden vermeerderd met het gedeelte van
de restbreedte dat onbruikbaar dreigt te worden. Bij het selekteren van
een bepaalde stouw meet mbv. STOOWOPDRAaIT worden bepaald of er al
opdrachten op deze (evt. nieuwe) stouw aanwezig zijn, eventueel kan het
tot gevolg hebben dat de desbetreffende stouw toch niet kan worden
geselekteerd. Het betekent in ieder geval dat deze stouw minder optimaal
is a1s een verge1ijkbare stouw waarnaar nog geen opdrachten gegenereerd
zijn.

9.2.2.10 <Maak WERKOPDRACHT Mbv. Haal10katie Brenglokatie En Route>

Maak evenveel werkopdrachten als voor de route vereist is (oplopend
opdrachtsubm.mmer) en verbind deze opcirachten met (eventuee1 nieuw te
kreeeren) stouwopcirachten.
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CHAPTER 10

TEO!NISCH ON'IWERP SPI'IWERK, TIMING EN HIJSKOMBINATIES

10.1 ALGEMEEN

1. DOE!.
Dit proces heeft als taak om uit te zoeken we1k spitwerk er
vereist is om de desbetreffende opdracht uit te voeren (het
wegha1en van p1akken die' in de weg' liggen) en zal eveneens
bekijken of het zinvo1 en moge1ijk is am twee hijsen te combineren
tot een 'samengeste1de' hijs. Bijvoorbeeld 2 hijsjes van 2
plakken die vanui t eenze1fde postie in de hal naar verschillende
posities op een trein moeten worden gebracht. E:veneens zal dit
proces bepalen hoeveel tijd er nodig is am de desbetreffende
opdracht (incl. spitwerk etc.) uit te voeren.

Het is eveneens een taak van di t proces am te bePalen of
werkopdrachten qua timing en ha1situatie uitvoerbaar zijn.

2. DATABASEGEBRUIK

Entiteiten:
STURINGPARAMETERS
STURINGVARIABELEN
WERKINSTRUcrIE
PLAIUNSTRUCTIE
S'l'Ot.lWOPDPACHT
WERKOPDPACHT
OPSLAG
STOOW
VRIJ

Sets:
WERRPLAKKEN

VERWIJZING
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GEBRUIK

Raadplegen.
Raadp1egen;wijzigen.
Raadplegen/Wijzigen.
Raadplegen;wijzigen.
Raadp1egen/Toevoegen.
Raadplegen/Toevoegen.
Raadplegen.
Raadplegen.
Raadp1egen.

Raadplegen;wijzigen.
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LOKATIE VMl
LOKATIE-NAAR
OPSLAGSTouw

Inverse entiteiten:
WERKSTA'IUS
VRIJESTOUWVAK
VRIJESTOllW

3. MAILBOXEN
N.v.t.

4. BERICHTEN
N.v.t.

5. SCHERMEN
N.v.t.

6. PRINTIAYOUTS
N.v.t.

7. PROCEDURES/UTILITIES

VERWIJZING

8. INVOERPARAMETERS
N.v.t.

9. UI'lVOERPARAMETERS
N.v.t.
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10.2 WERKING

10.2.1 SCHEMATISCHE WERKING
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Elke keer als een stouw wordt gewijzigd (plakken erbij of eraf) en er zlJn
neg werkopdrachten vanaf deze stouw dan wordt de gehele stouw opnieuw
uitgerekend. Als er een werkopdracht wordt aangemaakt dan zal de
desbetreffende stouw eveneens opnieuw worden berekend. De (primaire)
hijsbepaling en de lokatiebepaling zoals reeds in eerder stadium berekend
blijven ongewijzigd. Omdat dynamic-update neg niet in de database
geimplementeerd is wordt volstaan met het om de 5 secende testen op
gewijzigde stouwen waarna deze stouw qua spitwerk, timing en
hijskombinaties opnieuw worden bekeken.
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BEGIN SPI'IWERK, TIMING EN HIJSKOMBINATIES (TIM) I
--------------------------1
Initialisaties I
POLBUFFER=aantal plakken dat per POL de status ui tvoerbaar krijgt (16) 1

POLTIJD-gemiddeld aantal secondes om 1 plak uit PE-hal aan te rijden I
te bepalen met sturingparameters (neem 400 meter rijtijd en I
een gemiddelde hi j sgrootte van 2 plakken). I

ZOLANG TRUE

DEIAY 5 seconde
Lees mbv. inverse STOUWHIJSKOMBIS~TUSeen stouwopdracht met
HIJSKOMBIS~TUS-O (dwz. gemuteerd).

Zolang er een stouwopdracht met HIJSKOMBIS~TUS-O

I
[Bepaal kombinatiehijsen in dezelfde stouw]
Lees mbv. set LOKATIE-V1\N e1ke WERKOPORACHT die vanaf deze
lokatie (-deze stouw) wordt opgehaald en selekteer een
werkopdracht met status=O (dwz. nieuw/opmeuw)
(deze selektie is automatisch van hoven naar beneden).

zolang er een werkopdracht met statussO is
1---------------------
I [Verwerk werkopdracht]
I Lees mbv. set LOKATIE-V1\N de onderliggende werkopdracht,

STOUWOPDRACHT.HIJSKOMBIS~TUS:-1 (bepaald)
Lees mbv. inverse STOtlWHIJSKOMBIS~TUSde volgende

stouwopdracht met HIJSKOMBISTATUS-O (dwz. gemuteerd)
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Voor het bepalen van kombinatiehijsen binnen een stouw (twee of meer
primaire hijsen die efficient tezamen kunnen worden verplaatst) wordt
begonnen met aIle opdrachten die nog niet verstrekt zijn terug te zetten
naar hun oorspronkelijk status. Dwz. dat spitwerk, kombinatiegegevens ed.
worden verwijderd. Vervolgens wordt er bekeken welke op elkaar liggende
hijsen evt. gekombineerd kunnen worden waarbij rekening wordt gehouden met
lengte, breedte, gewicht, maximal toegestane omrijtijd etcetera.
Uiteindelijk wordt bekeken of de prioriteit van werkopdrachten hoven in de
stouw meet worden aangepast aan de (hogere!) prioriteit van onderliggende
werkopdrachten. Bij het bepa1en van kombinatiehijsen die betrekking hebben
op het aanrijden van een POL worden hijskombinaties weer weggehaald als
blijkt dat de desbetreffende kambinatie geen opeenvolgende reeks plakken
bevat (aaneensluitend polvolgnununer evt. in een willekeurige volgorde).
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Begin Bepaal kombinatiehijsen in dezelfde stouw

Lees in de set LOKATIE-VAN de bovenste (=eerste) werkopdracht

ZOLANG werkopdracht in desbetreffende stouw
I

stouw

J"-------------
KEYDATA-REC:-key gegevens werkopdracht
Selekteer KOMBlDATA-wERKOPDRACHT
WERKOPDRACHT •KOMBlDATA: -nil
Selekteer bijbehorende (VAN) stouw en geef deze
HIJSKOMBIS~TUS:-O (gemuteerd)

Selekteer KEmATA-REC-wERKOPDRACBT
WERKOPDRACHT. KOMBlDATA:-nil

WERKOPDRACHT.KOMBlDA~<>nil
-N I

I WERKOPDRACHT.S~TUS<3 (3-verstrekt)
I-N I J---------------
I WERKOPDRACHT •STATUS :-0 (opnieuw)
I WERKOPDRACBT.tijdstip-niet-uitvoerbaar:-O
I WERKOPDRACHT.PRIORITEIT:-wERKOPDR.OORSPRONKELIJKE-PRIORITEIT
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

WERKOPDRACHT•WERKTYPE-' C'
-N I J-------------

I WERKOPDRACHT.WERKTYPE:-'O' (elimineer kombinatiehijsen)

WERKOPDRACHT•WERKTYPE-'V'
-NI J-------------I verWijder WERKOPDRACHT (elimineer spi twerk VAN)

WERKOPDRACHT •WERKTYPE-' N'
-Nl--+------------,J-------------

Selekteer de 'c' of '0' werkopdracht behorende bij
de desbetreffende spitwerkopdracht. Selekteer vervolgens
de stouw waarVAN deze opdrachten komen en geef deze
stouw de hijskombistatus-O (gemuteerd).

Geef vervolgens alle werkopdrachten van de zojuist
geselekteerde stouw, mits deze status<3 hebben,
de status 0 (opnieuw).

verwijder WERKOPDRACHT (elimineer spitwerk MAAR)

Lees in de set LOKATIE-VAN de onderliggende (-volgende)
werkopdracht

[Vervolg Bepaal kombinatiehijsen in dezelfde stouw]

- 108 -



TECHNISCH ON'IWERP SPI'IWERK, TIMING EN HIJSKOMBINATIES
WERKING

10.2.1.2 [Vervolg Eepaal Kombinatiehijsen In Dezelfde stouw]

Eegin vervolg Eepaal kombinatiehijsen in dezelfde stouw
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KOMBI-FALSE
TAANTAL: -AANTAL + WERKOPDRACHT .MNTAL-PLAKKEN
XBESTEMMING2 :-5TOUWOPDRACHT •VAKNUMMER

Lees in de set LOKATIE-VAN de bovenste (=eerste) werkopdracht
GEWICHT :=-WERKOPDRACHT •GEWICHT
HOOGTE: ==WERKOPDRACHT•HCOGTE
MIN-BREEDTE: -wERKOPDRACHT.MIN-BREEDTE
MAX-BREEDTE: -wERKOPDRACHT .MAX-BREEDTE
MIN-LENGTE: -wERKOPDRACHT.MIN-LENGTE
MAX-LENGTE :-wERKOPDRACHT.MAX-LENGTE
AANTAL: -wERKOPDRACHT .AANTAL-PLAKKEN
RIJRICHTING: =WERKOPDRACHT•RIJRICHTING
XBESTEMMING: -S'l'OtmPDRACHT•VAKNlJMMER (na lezen owner set LOKATIE-NAAR)
500RT:-wERKOPDRACHT•WERKSOORT
PRIORITEIT: -wERKOPDRACHT. PRIORITEIT
KEYDATA-REC:-key gegevens van werkopdracht
POLNl1MMER: -wERKOPDRACHT•POLNUMMER
Mbv. S'lURINGPARAMETERS:
OMRIJ:-(TOEGESTANE-QMRIJTIJD - GEMHIJS-OPPAKKEN - GEMHIJS-NEERZETTEN)
/ GEM-RIJSNELHEID-RBAAN

ZOLANG werkopdracht in desbetreffende stouw
1--------------------------
I VOLGNR-STOUW-WERKOPDRACHT. PLAKPOSITIE-STOUW
I Lees onderliggende (-volgende) werkopdracht
1------------'---------------
1

1

I
1-------------------------
1 Onderliggende HIJS is aanwezig en sluit direkt aan bij de
1 bovenliggende (dwz. VOLGNR-STOUW-WERKOPDRACHT. PLAKPOSITIE-STOUW
1 minus WERKOPDRACHT .MNTAL-PLAKKEN)
I (na lezen owner set LOKATIE-NAAR)
I-N , J'--------------
1 I [Test hijskombinatie kondities]
1 I
I [Behandel hijskombinatie]
I Lees onderliggende (-volgende) werkopdracht
I

[Prioriteitsaanpassing binnen stouw]

- 109 -

•



TECHNISCH ON'IWERP SPI'IWERK, TIMING EN HIJSKOMBINATIES
WERKING

10.2.1.3 [Test Hijskombinatie Kondities]

I Begin Test hijskombinatie kondities
I
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KOMeI :-TRUE

I GEWICHT+WERKOPDRACHT.GE:WJ:CHT<=100000 (kg) EN
I HCXJGTE+WERKOPDRACHT •HOCGTE<=1000 (rom) EN
I MIN-BREEDTE>-WERKOPDRACHT.MAX-BREEDTE - 100 EN
I MAX-BREEDTE<=WERKOPDRACHT .MIN-BREEDTE + 100 EN
I MIN-LENGTE>=WERKOPDRACHT.MAX-LENGTE - 3000 EN
I MAX-LENGTE<-wERKOPDRACHT .MIN-LENGTE + 3000 EN
I TAANTAL <- 6 EN
I RIJRICHTING-WERKOPDRACHT .RIJRICHTING EN
I (ABS{ STOtJWQPDRACHT. VAKNUMMER - XBESTEMMING) + OMRIJ >-
I ABS ( STOtJWQPDRACHT •VAKNUMMER - XBESTEMMING2)
I OF PRIORITEIT>-wERKOPDRACHT. PRIORITEIT) EN
I (SOORT<>6 EN WERKOPDRACHT.WERKSOORT<>6 (6=aanrijden pol)
I OF (SOORT=6 EN WERKOPDRACHT.WERKSOORT=6
I EN POLNUMMER-wERKOPDRACHT. POLNUMMER)
I-Nl-+I-----------,J----------------
I
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I Begin Behandel hijskombinatie
I
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I KOMBI=-TRUE
I-Nl-+I------------.J---------------
I GE.WICHT: =GEWICHT+WERKOPDRACHT •GEWICHT
I HOOGTE: =-HOOGTE+WERKOPDRACHT .HCCGTE
I MIN-BREEDTE: -MIN(MIN-BREEDTE,WERKOPDRACHT •MIN-BREEDTE)
I MAX-BREEDTE: -MAX(MAX-BREEDTE,WERKOPDRACHT •MAX-BREEDTE)
) MIN-LENGTE: -MIN(MIN-LENGTE, WERKOPDRACHT .MIN-LENGTE)

MAX-LENGTE: -MAX(MAX-LENGTE, WERKOPDRACHT .MAX-LENGTE)
AANTAL: -AANTAL+WERKOPDRACHT .AANTAL
RIJRICHTING:=-WERKOPDRACHT. RIJRICHTING
XBESTEMMING: -STOUWQPDRACHT•VAKNUMMER

(na lezen owner set LOKATIE-NAAR)
SOORT:=WERKOPDRACHT.WERKSOORT
PRIORITEIT:-MAX( PRIORITEIT ,WERKOPDRACHT •PRIORITEIT)
POLNUMMER: =WERKOPDRACHT•POLNUMMER
KEY.DA~-REC:.key gegevens van werkopdracht

Lees bovenliggende (-vorige) werkopdracht
WERKOPDRACHT.WERKTYPE:-'C' (Combinatie met onderliggende)

KOMBI-FALSE
-N I J'---------------

SOORT-6
-N I J--------------

I [Test polvolgorde-eis]
I

GE.WICHT: -wERKOPDRACHT •GE.WICHT
HCCGTE: -wERKOPDRACHT •HOOGTE
MIN-BREEDTE: -wERKOPDRACHT. MIN-BREEDTE
MAX-BREEDTE :-wERKOPDRACHT.MAX-BREEDTE
MIN-LENGTE: -wERKOPDRACHT •MIN-LENGTE
MAX-LENGTE: -wERKOPDRACHT.MAX-LENGTE
MNTAL :aWERKOPDRACHT.AANTAL
RIJRICHTING :-wERKOPDRACHT .RIJRICHTING
XBESTEMMING: -S'I'OUWOPDRACHT •VAKNUMMER

(na lezen owner set LOKATIE-NAAR)
SOORT: aWERKOPDRACHT •WERKSOORT
PRIORITEIT:-wERKOPDRACHT•PRIORlTEIT
POLNUMMER: -wERKOPDRACHT •POLNUMMER
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10.2.1.5 [Test Polvolgorde-eisJ

Zolang onderliggende werkopdracht niet Keydata2-rec key heeft
respectievelijk zolang er een onderliggende werkopdracht is

Keydata3-rec:- key gegevens van laatst geselekteerde werkopdracht
(indien aanwezig)

Keydata2-rec:- key gegevens van laatst geselekteerde werkopdracht
(indien aanwezig)

Lees onderliggende
(-volgende)
werkepdracht

count:-1

Zelang onderliggende werkopdracht
niet keydata2-rec alskey heeft
respectievelijk zolang er een
onderliggende werkopdracht is

I

Begin Test polvolgorde-eis

Selekteer werkopdracht mbv. keydata-rec
POLAANTAL: -0

--------------------------1
1--------------------------1
I
I-------------------------1
I
1--------------------------1
I
1--------------------------1
I
I

+------------------------1
I

-------------------------1
Zolang count<-wERKOPDRACHT•.MNTAL 1

I I
I POLAANTAL:-POLAANTAL+1 1

I TESTPOLVOLGORDE(POLAANTAL) :=WERKOPDRAO!T•POLVOLGNllMMER+count-1 1

1 count:-count+1 I

1 I
Serteer array TESTPOLVOLGORDE(1. •• POLAANTAL) I
------------------------1

1 Is array TESTPOLVOLGORDE( 1. •• POLAANTAL) steeds met 1 oplopend I

f\\\\\\\\\\\\\\\\\\Jif\\\\\\\\\\\\\\\\\\ //////////////J//////////////I
WERKOPDRACHT.WERKTYPE:-'O' I

(annuleer kombinatiehijs) I
Lees onderliggende werkopdracht I
Keydata3-rec:- key data werkopdracht I

(indien aanwezig) I
1

I
1
1

I
1

I WERKOPDRAO!T.WERKTYPE:-'0' I
1 Lees onderliggende werkopdracht I

--+--1-1-------------....1------------1
Selekteer werkopdracht met Keydata3-rec key gegevens I
---------------------------1
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10.2.1.6 [Prioriteitsaanpassing Binnen Stouw]
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Begin prioriteitsaanpassing binnen stouw

Lees onderste werkopdracht van desbetreffende stouw
MAXPRIORITEIT: -wERKOPDRACHT. PRIORITEIT
Lees bovenliggende (-vorige) werkopdracht

--------------------------1
1

--------------------------1
I
I
I--------------------------1Zolang werkopdracht in dezelfde stouw I

I I
I WERKOPDRACHT. PRIORITEIT > MAXPRIORITEIT 1

1\\\\\\\\\\\\\\\\\"Jl\\\\\\\\\\\\\\\/lIIIIIIIIIIIIIIIIIJII111111111111
I WERKOPDRACHT.PRIORITEIT:- 1 MAXl?RIORITEIT:- 1

I MAXPRIORITEIT I WERKOPDRACHT. PRIORITEIT I
I I I
I Lees bovenliggende (-vodge) werkopdracht I
I I
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10.2.1.7 {Verwerk Werkopdrachtl
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Het verwerken van de werkopdracht: nadat spitwerk (op de 'VAN'- en op de
'NN!R'-lokatie) is bepaald wordt bekeken of de werkopdracht kan worden
uitgevoerd. Het uitvoeren van een werkopdracht kan aIleen geschieden als
de plakken van de desbetreffende opdracht boven in de stouw liggen. Als
een werkopdracht naar lokatie X gaat kan het gebeuren dat er op lokatie X
nog plakken moeten worden weggehaald, hierop meet dan worden gewacht. Deze
situatie kan ook tot gevolg hebben dat de prioriteit van de werkopdracht
die de plakken op lokatie X weghaald wordt verhoogd. Omdat het
(theoretisch) kan voorkomen dat meerdere werkopdrachten op elkaar (!)
wachten (bijvoorbeeld: X naar Y, Y naar Z en Z naar X) wordt een opdracht
na 20 minuten mcgelijkerwijs in een dergelijke situatie te hebben verkeerd
toch uitvoerbaar gemaakt. Als een opdracht uitvoerbaar is dan wordt er
bekeken of het mogelijk is de plakken van deze opdracht met de plakken van
een andere uitvoerbare opdracht te kombineren tot een (1) hijs. Bij een
dergelijke kombinatie worden maximaal 2 hijsen tot 1 hijs gekombineerd mits
de VAN-Iokaties dichtbij elkaar liggen. onder naburige stouwen wordt
verstaan: stouwen die maximaal 2 vakken verderop liggen. Wordt een
kombinatie gevonden dan verkrijgt deze de hoogste prioriteit van de twee
hijsen waaruit de kombinatie gevor.md wordt. Een dergelijke kombinatie
wordt geregistreerd door de twee desbetreffende werkopdrachten naar elkaar
te laten verwijzen (key gegevens van de bijbehorende werkopdracht worden
onthouden) •
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Begin Verwerk werkopdracht
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WERKOPDRACBT.S~TUS:-1 (bepaald)
[Bereken tijdsduur gehele keten werkopdracht]
KONDITIE:-Indien werkopdracht de bovenste in de stouw is EN
opclrachtsubnummer is hoogst aanwezige subnummer EN
spitwerk op NAAR-lokatie is verricht EN
spitwerk op VAN-lokatie is verricht EN
NAAR (1) de VAN-lokatie is geen werkopclracht met

status >2 (-verstrekt) EN
(OF NAAR-lokatie is niet ingevuld (vaknummer-O-> rooster ed.)
OF er is geen VAN-werkopdracht op de NAAR-lokatie
OF de.ze werkopdracht is al langer dan 20 minuten niet ui tvoerbaar

(ivm. deadlock achtige situaties)

Werkopdracht heeft betrekking op aanrijden POL
-N I J'-------------------

I [Bepaal tussenlokatie aanrijden POL]
I

Werkopdracht is bovenste in stouw maar niet bovenste plak
(lees mbv. entiteit STOUW de bovenste plak)

-N I J'-------------------
1 [Bepaal spitwerk op VAN lokatieJ
I Selekteer nu opnieuw de bovenste werkopdracht dit meet dan een
I van de zojuist gemaakte spitwerkopdrachten zijn (met status-O)

I-~If------------------------------
I Werkopdracht is geen spitopdracht (werktype '0' of 'e') en heeft
I betrekking op opslag in de hal(len) EN op NAAR-lokatie is geen
I VAN-werk
I-N I J------------------
I 1 [Bepaal evt. 1x spitwerk op NAAR lokatie]
1--+------------------------
I
I
I
I
1

I
I
1

I
I
1

I
1--------------------------
1 KOOOITIE-FALSE
I-N I J,------------------
I I Tijdstip-niet-uitvoerbaar nog niet ingevuld (-0)

1 en opclracht heeft hoogste su.bnummer en spitwerk op VAN,INAAR
1 lokatie is verricht
I-N I J~----------------
1 I VU1 tijdstip-niet-uitvoerbaar
1 1 (tbv.test op 20 minuten wachten)

KONDITIE=TRUE
-N J J'-------------------

I [Werkopdracht konditie-afhandeling]
I

[prioriteitsaanpassing]
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10.2.1.8 [Werkopdracht Konditie-afhandeling]

[Begin Werkopdracht konditie-afhandeling]

Page 10-14
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Werkopdracht heeft Rooster als VAN lokatie of heeft geen betrekking
op aanrijden POL

-N I J-------------------
I Werkopdracht.status=2 (uitvoerbaar)
I [Bepaal kombinatiehijsen met naburige stouwen]

werkopdracht heeft betrekking op aanrijden POL
-N I J-------------------

Mbv. STURINGVARIABELEN:
Is Aanrijdenpol.polnummer<>werkopdracht.polnummer
waarbij ((werkopdracht.polvolgnummer<POLBUFFER) OF
(werkopdracht.totale-tijd >
werkopdracht.polvolgnummer*POLTIJD))

<zorg ervoor dat pol aanrijden uit PF hal op tijd start>
Of is Aanrijdenpol.polnummer-werkopdracht.polnummer
waarbij ((werkopdracht.polvolgnummer<Aanrijdenpol

.polvolgnummer+POLBUFFER) OF
(werkopdracht.totale-tijd > (werkopdracht.polvolgnummer
Aanrijdenpo1.polvolgnummer)*POLTIJD))

<zorg ervoor dat pol aanrijden uit PF hal op tijd start>
-N I J'--------------

I Werkopdracht.status-2 (uitvoerbaar)
I [Bepaal kombinatiehijsen met naburige stouwen]

- 116 -



TECHNISCH ON'IWERP SPI'lWERK, TIMING EN HIJSKOMBINATIES
WERKING

10.2.1.9 [Prioriteitsaanpassingj
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-------------------------1
Begin Prioriteitsaanpassing I
-------------------------1
Is werkopdracht bovenste in stouw en is NAAR lokatie ingevuld (vak<>O) I
en is er op de NAAR lokatie nog openstaand VAN werk met een lagere I

1 prioriteit I

I-N I J 1
I Geef al het hierboven genoemde VAN werk tenminste de prioriteit I
I van de geselekteerde werkopdracht (die erop zit te wachten). I
1 I
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10.2.1.10 [Bepaal Tussenlokatie Aanrijden POL]

Page 10-16
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Bij het uitvoerbaar maken van een opdracht wordt, bij het aanrijden van een
POL, bekeken of de desbetreffende hijs reeds kan worden aangereden onrlat
het niet zinvol is aIle plakken van de POL tegelijkertijd aan te rijden
(volgordelijkheid binnen de POL is vast voorgeschreven). Eveneens wordt er
rekening mee gehouden dat opdrachten uit (bv.) de PF-hal eerder moeten
worden verstrekt om te voorkomen dat er op de desbetreffende hijs meet
worden gewacht. Van een pol worden dan ook niet aIleen de eerstvolgende 16
plakken uitvoerbaar gemaakt maar ook de plakken die langer onderweg zijn
dan de tijd die nodig is om aIle voorgaande plakken aan te rijden. Als er
bovenin een stouw plakken uit een pol liggen die nag niet uitvoerbaar zijn
terwijl er in die stouw oak plakken uit de pol liggen die qua volgarde of
timing weI uitvoerbaar zijn dan is het noodzakelijk de bovenste plakken van
deze stouw tijdelijk elders op te slaan.
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Begin bepaal tussenlakatie aanrijden POL

Keydata-rec:akey gegevens van werkapdracht
POLVOLGNUMMER: =WERKOPDRACHT •POLVOLGNUMMER
AANTAL: -wERKOPDRACHT .MNTAL
Lees anderliggende (-varige) werkapdracht
MOET-wEG: -FALSE

Zalang niet MOET-wEG en er is een anderliggende werkapdracht
I

Page 10-17
4 September 1986

I WERKOPDRACHT. POLVOLGNUMMER-l <a POLVOLGNUMMER - POLBUFFER
I-N I J.--------------
I I MOET-wEG:-TRUE
I I
I Lees anderliggende (-varige) werkapdracht
I

Selekteer werkapdracht mbv. Keydata-rec

MOET-wEG
-N I J--------------

[EXiERN Bepaal lakatie (parameter: POL-tijdelijk)
Maak extra werkapdracht(en) van huidige lakatie naar zajuist

bepaalde lakatie (aplapend apdrachtsubnummer 1) en verzarg de
relaties met stouwopdracht

Selekteer werkapdracht mbv. Keydata-rec
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10.2.1.11 [Bepaal Spitwerk Op VAN Lokatiel

Begin bepaal spitwerk op VAN lokatie

Maak plakinstructie veer iedere bovenliggende plak met
seert-instructie:-'V'

Page 10-18
4 September 1986

Zolang er een plakinstructie in deze stouw is met soort-instructie-'V'
I

[EX'l'ERN bepaal hijs (parameter: spitwerk-op-van)]
(:e:xTEm-i bepaal lekatie (parameter: spitwerk-op-van) 1
Maak werkepdracht als toevoeging op de bovenste ' echte'
werkopdracht in de stouw met gelijk opdrachtsubnummer,
werktype-'V' en oplopend volgnr

Verwijder al1e plakinstructie's van plakken waarmee zejuist een
werkopdracht aangemaakt is (soort-instructie-'V')
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10.2.1.12 [Bepaal Evt. 1x Spitwerk Op NAAR Lokatie]

Bij het opslaan van plakken in de hal wordt bekeken of het zinvol is om
maximaal 1 hijs van deze stouw weg te halen. Dit kan zinvol zijn als er
hierdoor pollen, orders, warme-inzet-idents of voorraadsoorten bij elkaar
komen te liggen. Het wordt nag aantrekkelijker als binnen deze groep een
nadere sortering wordt bereikt (op polvolgnummer, walsweek,
war.me-inzet-postvolgorde of kwaliteit).
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Begin bepaal evt. 1x spitwerk op NAAR lokatie

Page 10-20
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vergelijk plak met te verplaatsen hijs:
KONDITIE-GELIJK:-
Beide in POL en gelijk POLNUMMER OF
Beide war.me-inzet en ge1ijke warme-inzet-identifikatie OF
Beide orderbestenrl en gelijk ORDERNUMMER (en niet POL
of warme-inzet) OF

Gelijke voorraad- resp derden-opslagkode (en niet in POL
of war.me-inzet)

BESTE-PLAK>1
-N I

EINDE: -FALSE
BESTE-PIAK:=O
NUMMER-PIAK: =1
Gebruik puntrec gegevens hijs die wordt opgeslagen (-onderste hijs
bij kombinatie-opdrachten)

Lees bovenste-plak op NAAR lokatie
AANTAL-PIAK: =1
GEWICHT-SPITHIJS :-PIAK. GEWICHT

Zolang plak aanwezig en EINDE:-FALSE
I

I
I
I
I
I
I
I
I1------------------------
I KONDITIE-GELIJK
I-N I J<------------
I I [Verdere optimalisatie spitwerk op NAAR]
I I
I tees onderliggend plak
I NUMMER-PIAK:=NUMMER-PIAK + 1
1-------------------------
I AANTAL-PIAK + 1 > 6 OF PIAK.GEWICHT + GEWICHT-SPITHIJS>100000 I
I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~\\\\\\\\\\\\IIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIII
I AANTAL-PIAK: =AANTAL-PIAK + 1 I EINDE:=-TRUE I
I GEWICHT-SPITHIJS:-GEWICHT-SPITHIJS + I I
I PLAK. GEWI CHT I 1

--+---------------~---------I

IJ------------I
Maak hijs van alle plakken hoven BESTE-PIAK I
[EXTERN bepaal lokatie (spitwerk op naar)] I
Maak werkopdracht aan I

--+-------------------------1
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10.2.1.13 [Verdere Optimalisatie Spitwerk Op NAARl

Begin Verdere optimalisatie spitwerk op NAAR

BESTE-PLAK:-NUMMER-PLAK

Zolang plak aanwezig en EINDE-FALSE
I

Page 10-21
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vergelijk plak met te verplaatsen hijs:
KONDITIE-GELIJK:-
Beide in POL en gelijk POLNllMMER en PLAK.POLVOLGNUMMER
kleiner dan bij de hijs OF
Beide warme-inzet en gelijke warme-inzet-identifikatie en
PLAK.WARME-INZET-POS'I'VOLGORDE kleiner dan bij de hijs OF
Beide orderbestenrl en gelijk ORDERNUMMER (en niet POL of
warme-inzet) en PLAK.NALSWEEK kleiner dan bij de hijs OF ,

Gelijke voorraad- resp derden-opslagkode (en niet in POL
of warme-inzet) en gelijke kwaliteitsgroep

KONDITIE-GELIJK
]-N I J'------------
I 1 BESTE-PLAK:-NUMMER-PLAK
I I EINDE:-TRUE
I I
I Lees onderliggende plak
I NUMMER-PLAK:-NtJMMER-PLAK + 1
1------------------------
I AANTAL-PLAK + 1 > 6 OF
I PLAK.GEW!CHT + GEWICHT-SPITHIJS>100000
I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~\\\\\\\\\\\\IIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIII
I AANTAL-PLAK:-AANTAL-PLAK + 1 I EINDE:-TRUE
I GEWICHT-SPITHIJS:-GEWICHT-SPITHIJS + I
1 PLAK.GE.WICHT I

EINDE: -TRUE
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10.2.1.14 [Bereken Tijdsduur Gehele Keten]

1-------------------------
I Begin Bereken tijdsduur gehele keten
1-------------------------
I De Werkopdracht heeft niet het hoogste subnummer of de werkopdracht
I is niet de bovenste in de stouw met gelijk referentienummerl
I referentievolgnummer (dan is tijd al bepaald)
I-N I J---------------
I I WERKOPDRACHT. TIJDSDUUR:-0 (onbepaald)
I I WERROPDRACHT. rorALE-TIJD:-O
I I RETURN (stop verdere verwerking 'bereken tijdsduur gehele keten')
I I
I Keydata-werkopdracht:- key gegevens werkopdracht
I roTALE-TIJD=O
I Lees werkopdracht met hoogste subnummer (werktype 'O'I'C' en volgnr-1)

Zolang werkopdracht aanwezig
I

<Bepaal tijdsduur opdracht>
WERKOPDRACHT •TIJDSDUUR: -TIJDSDUUR
WERKOPDRACHT •TOTALE-TIJD:-O
roTALE-TIJD:-'roTALE TIJD + TIJD
Lees werkopdracht (gelijk referentiern.mnner, subnummer) met
werktype-'N' en volgnummer-1

<Bepaal tijdsduur opdracht>
WERKOPDRACHT.TIJDSDUUR:-TIJDSDUUR
WERKOPDRACHT.rorALE-TIJD:-O
rorALE-TIJD:-TOTALE TIJD + TIJD
Lees werkopdracht (subnummer) met werktype-'N' en volgnummer-1

Lees werkopdracht met hoogste subnummer (werktype '0' I'C'
WERKOPDRACHT. TOTALE-TIJD:-TOTALE-TIJD
Lees werkopdracht mbv. Keydata-werkopdracht

(steeds +1)

WERROPDRACHT .TIJDSDUUR:-TIJDSDUUR
WERKOPDRACHT.TOTALE-TIJD:-O
'IOTALE-TIJD:-TOTALE TIJD + TIJD
Lees werkopdracht met oplopend volgnummer

zolang werkopdracht aanwezig
+1--------------------------1

I
I
I
I--+---+-----------------------1en volgnr-1) I
I
I--------------------------1
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10.2.1.15 [Bepaal Kombinatiehijsen Met Naburige StouwenJ

GEWIOiT:=WERKOPDRAOiT •GEWIOiT
HOOGTE :-wERKOPDRACHT•HOOGTE
MIN-BREEDTE:-wERKOPDRAOiT.MIN-BREEDTE
MAX-BREEDTE:==WERKOPDRACHT.MAX-BREEDTE
MIN-LENGTE: -wERKOPDRACHT.MIN-LENGTE
MAX-LENGTE: -wERKOPDRAOiT .MAX-LENGTE
AANTAL :-wERKOPDRACHT•.AAN'rAL-PIAKKEN
RIJRICHTING: -wERKOPDRACHT•RIJRICHTING
XBESTEMMING: "S'roUWOPDRAOiT•VAmJMMER (na lezen owner
SOORT: ==WERKOPDRACHT •WERKSOORT
PRIORITEIT: -wERKOPDRACHT •PRIORITEIT
KEYDA~-REC:-keygegevens van werkopdracht
POLNUMMER:=WERKOPDRACHT. POLNUMMER
Mbv. STURINGPARAMETERS :
OMRIJ:-(roEGESTANE-oMRIJTIJD - GEMHIJS-oPPAKKEN - GEMHIJS-NEERZETTEN)
/ GEM-RIJSNELHEID-KRAAN
KEmATA-KOMBI :-nil
KOMBI-AANTAL :-MNTAL
count:-1
POLAANTAL:-0
POLAANTAL2 :-0

-------------------------1
Begin Bepaal kombinatiehijsen met naburige stouwen I
-------------------------1

I
I
I
I
I
I
I
1

set LOKATIE-NAAR)

Zolang count<-wERKOPDRACHT.AANTAL-PLAKKEN EN SOORT-6
I

I POLAANTAL:-POLMNTAL+1
I TESTPOLVOLGORDE( POLAANTAL) : -wERKOPDRAOiT •POLVOLGNUMMER+count-1
I count:-count+1
I

Lees omliggende stouw (aIle stouwen in dit vak, in de volgende
twee vakken of de vorige twee vakken) met uitvoerbare werkopdracht
mbv. de inverse set UITVOERBMR-KOMBI
(deze set heeft halletter, status, rijrichting als key en is
gesorteerd op vaknummer en stouwnummer)

OMRIJ: -oMRIJ - GEMHIJ5-0PPAKKEN - GEMHIJ5-NEERZETl'EN
KOMBI-FALSE

[Vervolg Bepaal kombinatiehijsen met naburige stouwen]
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10.2.1.16 [Vervo1g Bepaal Kombinatiehijsen Met Naburige Stouwen]

Begin Vervolg Bepaal kombinatiehijsen met naburige stouwen

ZOIANG er een uitvoerbare werkopdracht in een naburige stouw is EN
KOMBIsFALSE

I

I XBESTEMMING2 : -STOUWOPDRACHT•VAmJMMER
I [Test hijskombinatie kondities]
1------------------------
I KOMBI-TRtJE EN SOORT=o6
I-N I J-------------
I count:-1
I POLAANTAL2: -POLAANTAL
1--------------------------
I Zolang count<-wERKOPDRACHT .AANTAL-PIAKKEN
I +1--------------------------

I POLAANTAL2 :-POLAANTAL2+1
ITESTPOLVOLGORDE( POtAANTAL2) :-wERKOPDRACHT. POLVOLGNtJMMER+count-1
1 count:-count+1
I

Sorteer array TESTPOLVOLGORDE( 1 ••• POLAANTAL)

Is array TESTPOLVOLGORDE(l. •• POLAANTAL) niet steeds met 1 oplopend
-N I J-------------

I KOMBl: -FALSE
1

KOMBl-TRUE en AANTAL + WERKOPDRACHT•.AANTAL-PLAKKEN > KOMBl-AANTAL
-N I J-------------

I REYDATA-KOMBl :-keydata werkopdracht waarmee kombineren kan
I KOMBl-AANTAL:-AANTAL+ WERKOPDRACHT .AANTAL-PLAKREN
1-----------------------
I KOMal-AANTAL >- 4
I\\\\\\\\\\\\\\\\\~\\\\\\\\\\\\IIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIII111111111
I KOMBl:-FALSE (zoek betere) 1 KOMBl:-TRUE- (einde) I

I I
KOMal-FALSE I

-N I J I
ILees omliggende stouw (alle stcn.rwen in dit vak, in de volgende I
Itwee vakken of vorige twee vakken) met uitvoerbare werkopdrachtl
Imbv. de inverse set UI'I'VOERBAAR-KOMBl I
1 I

[Vervolg 2 Bepaal kombinatiehijsen met naburige stouwen] I
--------------------------1
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KEmATA-REC-wERKOPDRACHT •KOMBIDATA: - KEmATA-KOMBI
KEmATA-KOMBI-wERKOPDRACHT •KOMBIDATA: -KEYDATA-REC

(Beide opdrachten verwijzen nu naar elkaar)

10.2.1.17 [Vervolg 2 Bepaal Kombinatiehijsen Met Naburige Stouwen]

Begin vervolg 2 Bepaal kombinatiehijsen met naburige stouwen

KEYDATA-KOMBI<>nil
-Nt J--------------

I KEmATA-KOMBI-wERKOPDRACHT. PRIORITEIT >
I KEmATA-REC-WERKOPDRACHT. PRIORITEIT
I-N I J-----------
I I KEYDATA-REC-wERKOPDRACHT. PRIORITEIT:-
I I KEmATA-KOMBI-wERKOPDRACHT. PRIORITEIT
1-+-----------------------
I
I
I
I
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10.2.2 VERKLARING SCHEMA
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10.2.2.1 Algemeen.

Tijdens het op volgorde selekteren van werkopdrachten in een stouw (van
boven naar onder) komt het voor dat er tijdens deze verwerking andere
stouwen worden geselekteerd. De programmatuur dient ervoor te zorgen dat
na het selekteren van een andere stouw opnieuw de oorspronkelijke stouw
wordt geselekteerd zodat de bedoelde volgorde gehandhaafd blijft.

10.2.2.2 Algemeen.

Daar waar vaste getallen woren genoemd (bv. een opdracht die al 20 minuten
niet uitvoerbaar gemaakt kan worden) moet het programma dit getal als
konstante opnemen zodat deze waarde gemakkelijk kan worden aangepast. Alle
konstanten die met het subsysteem STORING te maken hebben moeten in een
bepaalde file worden opgenomen (inheret deze file in de programma's).

10.2.2.3 <zorg Ervoor Oat Pol Aanrijden oit PF-hal Op Tijd Start>

Reken uit wat bij een gemiddelde hijsgrootte van 2 plakken de hoeveelheid
tijd is waarbinnen aIle voorliggende plakken in het klaarzetvak aankamen
(aantal in de polvolgorde voorliggende plakken maal POLTIJD). Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat aIle voorliggende plakken vanuit de PE-hal kamen.
Als nu blijkt dat de tijdscluur die nodig is om deze specifieke' plak(ken)
naar het klaarzetvak te brengen groter is dan de tijdscluur om alle
voorgaande plakken naar het klaarzetvak te brengen, dan is het noodzakelijk
om deze specifieke opdracht nu al de status 'uitvoerbaar' te geven. Door
deze methodiek wordt voorkomen dat er lang moet worden gewacht op plakken
die vanuit de PF-hal komen.

10.2.2.4 <Bepaal Tijdscluur Opdracht>

Bereken mbv. de sturingparameters de gemiddelde tijd die nodig is om de
werkopdracht uit te voeren (oppakken, rijtijd, neerzetten) hou daarbij
rekening met de rijsrichting (Noord/Zuid -> dwarswagen, Oost;West ->
bovenloopkraan) .
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CHAPTER 11

TECHNISCH ON'IWERP KRAANmEWIJZING EN SELEKTIE.

1. DOEr..
De taak van dit proces is om te selekteren welke van de
uitvoerbare opdrachten aan een bepaalde kraan moet worden
toegewezen. Hierbij wordt rekening gehouden met prioriteit,
op-de-route opdrachten, bereikbaarheid tov. de kranen, noodzaak
tbv. overige aktiviteiten (denk aan een rooster dat vol is) etc.

Het is eveneens een taak van dit proces om lokaties in het
klaarzetvak, op een trein (trein laden) of op het rooster toe te
kennen.

2. DATABASEGEBRUIK

Entiteiten:
STURINGPARAME'I'ERS
STURINGVARIABELEN
WERKINSTRUCTIE
PLAKINSTRUCTIE
S'I'OUWOPDRACHT
WERKOPDRACHT
OPSLAG
STOUW
VRIJ
KRMN

Sets:
WERKPLAKKEN
LORATIE VAN
LOKATIE-NAAR
OPSLAGSfuuw
KRMNBUFFER

VERNIJZING

- 129 -

GEBRUIK

Raadplegen.
RaadplegenjWijzigen.
RaadplegenjWijzigen.
RaadplegenjWijzigen.
Raadplegen/Toevoegen.
Raadplegen/Toevoegen.
Raadplegen.
Raadplegen.
Raadplegen.
Raadplegen.

RaadplegenIWijzigen.
RaadplegenjWijzigen.
RaadplegenjWijzigen.
Raadplegen.
Toevoegen/Verwijderen.
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Inverse entiteiten:
WERKSTATUS
VRIJES'roUWVAK
VRIJES'roUW

Page 11-2
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Raadp1egenjWijzigen.
Raadp1egen.
Raadp1egen.

3. MAILSOXEN
N.v.t.

4. BERICHTEN

NAAM VERWIJZING-INBE (in bedrijf) 20.70.80.12
UIBE (uit bedrijf) 20.70.80.13
RKST (statusrapport kort) 20.70.80.12

5. SCHERMEN
N.v.t.

6. PRIN'I'LAroUTS
N.v.t.

7. PROCEDURES;UTILITIES

VERWIJZn~

8. INVOERPARAMETERS
N.v.t.

9 • UI'I'VOERPARAMETERS
N.v.t.
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ON'lVANGER

PINK
PINK
PINK

VERZENDER

ross
ross
ross
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11.1 WERKING

11.1.1 SCHEMATISCHE WERKING
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Als een kraan een nieuwe opdracht kan ontvangen (hetgeen kenbaar is aan
zijn status) dan wordt de voor die kraan meest geschikte opdracht
geselekteerd.
omdat dynamic-update nog niet in de database geimplementeerd is wordt
volstaan met het om de 5 seconden testen op kranen die op een opdracht
wachten waarna de toewijzing kan p1aatsvinden. Voor deze toekenninq wordt
de status van de kranen op round-robin wijze getest.
Per 100 seconden wordt getest of de kraan in-bedrijf resp. uit-bedrijf is.
Als een kraan UIT bedrijf is dan wordt eveneens getest of deze kraan nog
een gebufferde opdracht heeft waarvan de status moet worden teruggezet.

Een kraannummer wordt toegekend als:

l. F1-kraan (PF-hal westelijk),

2. F2-kraan (PF-haloostelijk),

3. E3-kraan (PE-hal westelijk),

4. E4-kraan (PE-haloostelijk),

s. E6-kraan (PE-hal halfportaalkraan tbv. overdracht aan warmband
II) ,

6. 32-dwarswagen (westelijk) ,

7. 33-dwarswagen (oostelijk) •

We gaan ervan uit dat een kraan aIleen UIT-BEDRIJF kan worden gesteld VOOR
(11) het uitvoeren van een haalopdracht en niet erna (dan meet namelijk
eerst de brengopdracht worden uitgevoerd).
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BEGIN KRAANroEWIJZING EN SELEKTIE (SEL)

COUNT20::aO
KRAANNUMMER: -1

ZOLANG TRUE
I

I DELAY 5 seconde
I C0UNT20 :=C0UNT20 + 1 mod 20
I

I KRBEDRIJF:-KRAAN.kraanidentifikatie
I

zolang er een volgende kraan-occurrence is
I

I kraan is IN bedrijf
I-N I J-----------
I I OPDRACH'l'VARIABELEN. status-kraan[KRBEDRIJF]-5(UIT becir) I
I I-N I J---------
I I I <stuur IN-BEDRIJF bericht naar PINK>
I I I OPDRACH'lVARIABELEN.status-kraan[KRBEDRIJF] :-0
I I I
I kraan is UIT bedrijf
I-N I .J-----------
I I OPORACH'lVARIABELEN.status-kraan[KRBEDRIJF1<>5(IN bedr)
I I-N I J---------
I I OPDRACH'lVARIABELEN. status-kraanl KRBEDRIJF ]-3
I I -N I J----------
I I I selekteer te annuleren/Verwijderen
I I I WERKOPORACHT mbv. set KRAANBUFFER
I I I WERKOPDRACHT.status:-2 (uitvoerbaar)
I I -+1-----------------
I I <stuur UIT-BEDRIJF bericht naar PINK>
I 1 OPDRACHTVARIABELEN.status-kraan[KRBEDRIJF] :-0
I I (kraan wacht op eerste opdracht)
I I OPDRACH'lVARIABELEN.x-coordinaat;y-coordinaat/
I I x-coordinaat-bestemming;y-coordinaat-bestemminqi
I I x-coordinaat-haal;Y-coordinaat-haal/x-coordinaat-
I I -breng;y-coordinaat-breng [KImEDRIJF] :-0 (allen)
I I

I COUNT20-19
I-NiJ-+I------------.J-------------
I Selekteer eerste kraan-occurrence uit de entiteit KRAAN
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I Selekteer de volgende kraan-occurrence
I

[VERVOLG KRAAN'roEWIJZING EN SELEKTIE]
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BEGIN VERVOLG KRAANTOEWIJZING EN SELEKTIE

GEEN-WERK:-1

Zolang GEEN-WERK <- 7
I

Page 11-5
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Test of OPDRACH'IVARIABELEN.status-kraan(KRAANNt.lMMER] - 0
(dwz. kraan wacht op eerste opdracht)

-N I J--------------
I <Stuur aanvraag status bericht naar PINK>
I OPDRACH'IVARIABELEN.status-kraan[KRAANNUMMER]:-3 (verstrekt)
I GEEN-WERK:-1
I

Test of OPDRACH'IVARIABELEN.status-kraan[KRAANNUMMER] - 2
(dwz. kraan wacht op vervolgopdracht)

-N I J'--------------
I [Bepaal opdracht voor kraan]
I GEEN-WERK:-1
I

GEEN-WERK:-GEEN-WERR + 1
KRAANNUMMER :-KRAANNUMMER + 1
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11.1.1.1 [Bepaal Opdracht Voor Kraanl
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Lees occurrence ui t RRAAN mbv. KRAANNtJMMER

BEGIN bepaal opdracht voor kraan

Als een kraan aan een bepaalde werkinstructie is toegewezen dan wordt
alleen naar desbetreffend werk gekeken. Indien de kraan niet is toegewezen
wordt bekeken welke opdracht het beste kan worden uitgevoerd. Als
oP-cie-route opdrachten zijn toegestaan dan wordt er nagegaan of dergelijke
opdrachten aanwezig zijn.

I-------------------------1
I--------------------------1

KRAAN. toegewezenaTRUE I
-N , J-------------j

I [behandel toegewezen kraan] j
I I

RRAAN. toegewezen-FALSE I
-N I J-------------I

I [Bepaal uitvoerbare opdrachtl I
I onthoud of uitvoerbare opdracht aanwezig is en welke het is. I
I I
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11.1.1.2 [Bepaal Uitvoerbare Opdrachtl
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Bij het toekennen van een uitvoerbare opdracht moet (conform het
funktionele ontwerp) bekeken worden in welke mate de kranen elkaar
hinderen. Alleen bij bovenloopkranen kan sprake zijn van hinderen. De
mate van hinderen kan verminderen als blijkt dat de kranen kunnen 'tandem'
rijden. Voordat een opdracht wordt verstrekt wordt eerst bekeken of deze
momenteel uitvoerbaar is (dwz. er is ruimte op de breng-positie).

I BEGIN bepaal ui tvoerbare opdracht
1--------------------------
I KRMN.kraantype-'B' (bovenloopkraan ?)
-N I J-------------

[Bepaal positie/tijdstip kraan (POSITIEKR, TIJDKR)]
AKR:-nummer van andere bovenloopkraan
min-positie:-O
max-positie:-O
AKR IN [1,3]

-N I J---------------
I min;max-positie:-1000000 (einde hal<1000 meter)

STURINGVARIABELEN.status-kraan[AKR] <>5 (IN bedrijf)
-N I J'---------------

[Bereken tijdstippen bij diverse coordinaten
(KRAAN2 recordjkraan AKR)]

[Bepaal positie kraan op tijdstip TIJDKR mbv. KRAAN2-record]
[Bepaal minjmax-posities mbv. KRAAN2-record]

Selekteer uitvoerbare opdracht met hoogste prioriteit mbv. inverse set
UI'lVOERBAAR (in de set LOKATIE-V1\N) door halletter (-hal bestemming
bij clwarswagen), status (2-uitvoerbaar) en kraantype te vullen
(set is gesorteerd op prioriteit).

SCORE:-1000

Zolang er een uitvoerbare opdracht aanwezig is
EN prioriteit * STURINGPARAMETERS.wegingsfaktor-prioriteit<-SCORE
EN KRAAN.kraantype-'B',

I [Test of werkopdracht uitvoerbaarjken uiteindelijke lokatie toe]
1------------------------
I Is werkopdracht uitvoerbaar
I-N I J-------------
I I [Bepaal score van opdracht]

I

VERVOLG bepaal ui tvoerbare opdracht

- 135 -



TECHNISCH ON'IWERP KRAANTOEWIJZING EN SELEKTIE.
WERKING

Page 11-8
4 September 1986

SCORE:-1

I I
I BEGIN vervolg bepaal uitvoerbare opdracht I
I 1

I KRAAN.kraantype-'D' I
I~ I J 1
I I De zojuist gelezen eerste werkopdracht/occurrence is aanwezig I
I 1\\\\\\\\\\\\\\\J\\ \ \ \ \ \ \ \ \ I/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / llN// / / / / / / / / / / / / / /
I I (Test of werkopdracht I Lees mbv. inverse set UITVOERBAAR
I I ui tvoerbaarjken uit- I of er in een van de beide andere hallen
1 I eindelijke lokatie toe] I een occurrence aanwezig is
1 1 1-------------
I I I Er is een occurrence voor de andere hal
I I I~I J-------
I I I (Test of werkopdracht ui tvoerbaar/
I I I ken uiteindelijke lokatie toe]
I J----------+--+--------------
I I Werkopdracht uitvoerbaar
I 1-r'Il-~-+I-------------,J-------------
I I I SCORE:-1
I I I

I KRAAN.kraantype-'H' en er is een werkopdracht aanwezig
I-Nr.;.I--------------J-------------
I I (Test of werkopdracht uitvoerbaarjken uiteindelijke lokatie toe]
I 1-----------------------

I De zojuist gelezen eerste occurrence is aanwezig,
I is niet uitvoerbaar en heeft prioriteit 2 (pol aanrijden)
I-N I J-------------
I I Doorloop set uitvoerbaar tot opdracht met prioriteit 3
I I (dwz. ge-annulleerde plakken naar rooster)
I 1--------------------
I I Opdracht aanwezig
I I-N I J-----------
I I I (Test of werkopdracht uitvoerbaarjken uiteindelijke
I I I lokatie toe]
I I I

I Werkopdracht uitvoerbaar
I-NI-+--------------J------------
I
I
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11.1.1.3 [Bepaal Op-de-route Opdracht 1
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Een opdracht is op-de-route als zijn haallokatie of brenglokatie tussen de
bestennning (vorige opdracht) en de haallokatie van de (volgende )
uitvoerbare opdracht zit en zijn rijrichting hieraan (bestemming/haal)
gelijk is.
De afstand die de kraan voor deze opdracht meet omrijden (0 is optimaal)
meet dubbel worden gereden waarbij op de maximaal toegestane amrijtijd
wordt getest.

Begin bepaal op-de-route opdracht

OMRIJ:-(toegestane-omrijtijd - gemhijs-oppakken - gemhijs-neerzetten*
gem-rijsnelheid-kraan

odr-score:-1000000 (1000 meter)
rijrichting:-'W'

KRAANl.haal>KRAANl.best
-N I

I rijrichting:-'O'
I

J-------------

Vaknummervan:-vaknummer(KRAANl.best,halletter)
Vaknummertm:-vaknummer(KRAANl.haal,halletter)-l
Lees mbv. inverse set OP-DE-ROUTE (halletter, vaknummer, status
uitvoerbaar, rijrichting) een uitvoerbare opdracht in de vaknummer
vaknummervan tjm vaknummertm. Deze inverse is gesorteerd op
hoge prioriteit en kleine rijtijd

VERVOLG bepaal Op-de-route-opdracht
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BEGIN vervolg bepaal Op-de-route-opdracht
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4 September 1986

Zolang er een uitvoerbare opdracht voldoet aan het vaknummergebied
en CMRIJ>O en odr-score>O
1--------------------------
I [Test of werkopdracht uitvoerbaar!ken uiteindelijke lokatie toe]
I omterij :=0
1-------------------------
I Werkopdracht uitvoerbaar
-N I J--------------

I rijrichting-'O' en x-breng>KRAANl.haal
I-N I J------------
I I omterij:=omterij+2*ABS(KRAAN1.haal - x-breng)
I I
I rijrichting-'W' en x-breng<KRAAN1.haal
I-N I J------------
) I omterij:=omterij+2*(KRAANl.haal - x-breng)
I I
I rijrichting-'O' en x-haal<KRAANl.best
-N I J-------------

I omterij:-omterij+2*(KRAANl.best - x-haal)
I

rijrichting-'W' en x-haal>KRAANl.best
-N I J-------------

I omterij:-omterij+2*ABS(KRAANl.best - x-haal)
I

omterij<odr-score EN omterij<OMRlJ
-N I J-------------

I odr-score:-omterij
I

odr-score>0
-N I > J-------------

Lees volgende werkopdracht mbv. inverse set OP-DE-ROUTE
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11.1.1.4 [Test Of Werkopdracht Uitvoerbaarjken Uiteindelijke Lokatie Toe]

Begin Test of werkopdracht uitvoerbaarjken uiteindelijke lokatie toe

x-haal:-STOUWOPDRACHT.x
y-haal:-STOUWOPDRACHT.y
soort-haal:-STOUWOPDRACHT.soort-vak
Selekteer NAAR-stouw (member in VAN-set, vervolgens owner in NAAR-set)
x-breng:-STOUWOPDRACHT.x
y-breng:-STOUWOPDRACHT.y

STOUWOPDRACHT.soort-vak-'K' (klaarzetvak)
-N I J-------------

I (opdracht is uitvoerbaar, lokatie is bekend)
I

STOUWOPDRACHT. soort-vak-'O' (ontstapelaar) EN
OPDRACHTVARIABELEN.ontstapelaar-bezet-TRUE

-N I J'-------------
I x-breng:-O
I

I
I
I
I
I
I
I
1------------------------
I Er is plaats op het rooster
I-N I J-------------
I I x-breng:-VRIJ.x-vrij + VRIJ.opslaglengte;2
I I y-breng:-VRIJ .y-vrij + VRIJ .opslagbreedte;2
I I

STOUWOPDRACHT.soort-vak-'R' (rooster) EN soort-haal-'R'
-N I J-------------

Lees een vrije stouwplaats op het rooster mbv. de inverse
VRIJESTOUWVAK in de entiteit VRIJ (halletter-bestemming,
vaknummer-roosternummer, warmverbod-FALSE), deze inverse is
gesorteerd op opslagbreedtejopslagkode zodat een bijpassende
opslagkode kan worden gevonden (1-1ange stouw)
(als er twee korte stouwen staan worden deze tegelijkertijd
meegenomen)

VERVOLG test uitvoerbaarheid
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BEGIN vervolg test uitvoerbaarheid

STOUWOPDRACHT.soort-vak-'R' (rooster) EN soort-haal<>'R'
-N I J-------------

x-breng:=O (dwz. niet uitvoerbaar)
roosternummer:-STOUWOPDRACHT.vaknummer

roosternummer-O
-N I

I [test rooster]
J-------------

KRAAN.kraantype"'B' EN (x-haal < KRAAN.begin-eoordinaat OF
x-coordinaat-rooster[roosternummer] > KRAAN.eind-coordinaat)

-N I J--------------
I roosternummer:-nummer van andere rooster
I

KRAAN.kraantype-'H'
!-Ni-+I------------J-------------

I roosternummer:-3 (speciale aflegposities annuleringen)
I

kort)

OPD~ELEN.roostervol[roosternummer]-FALSE

-N I J'-------------
I maxlengte:-wERKOPDRACHT.hijs-max-lengte «-6.0 meter ->
I Onthoud werkopdracht1-------------------------
I Zolang WERKOPDRACHT.kombi-onderliggend-TRUE
I +1--,-----------------------
I I selekteer onderliggende werkopdracht
I I maxlengte: -MAX(maxlengte ,WERKOPDRACHT.hi j s-max-lengte )
I I

Lees een vrije stouwplaats op het rooster mbv. de inverse
VRIJES~ in de entiteit VRIJ (halletter, vaknummer
roosternummer, warmverbod-FALSE), deze inverse is
gesorteerd op opslagbreedte/opslagkode zodat een bijpassende
opslagkode kan worden gevonden (I-lange stouw, 2-korte stouw
naar PE, 3-korte stouw naar PF, 4-korte stouw naar PH).

I Selekteer onthouden werkopdra~~t

1-----------------------
J

Er is plaats op het rooster
-N I J------------

I x-breng: ..VRIJ.x-vrij + VRIJ.opslaglengtej2
I y-breng:-VRIJ.y-vrij + VRIJ.opslagbreedtej2
I

VERVOLG2 test uitvoerbaarheid
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BEGIN vervolg2 test uitvoerbaarheid

Selekteer STOUWOPDRACHT bij lokatie-van
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x-breng <> a EN KRAAN.kraantype-'B' EN
(x-haal <- KRAAN.begin-coordinaat OF x-breng > KRAAN.eind-coordinaat)
EN { na selektie ANDERE t t t bovenloopkraan }
(x-haal <= KRAAN.begin-coordinaat OF x-breng > KRAAN.eind-coordinaat)

-N I J--------------
I x-breng:-O (niet uitvoerbaar)
I [STOP werkopdracht]
I

x-breng <> a EN KRAAN.kraantype-'D' EN
(y-haal <= KRAAN.begin-coordinaat OF y-breng > KRAAN.eind-coordinaat)

-N I J--------------
'x-breng:-O (niet uitvoerbaar)
[STOP werkopdracht]

BEGIN test rooster

roosternummer:-l
x-haal>(x-coordinaat-rooster[l] + x-coordinaat-rooster[2]) / 2

-N I J--------------
I roosternummer:-2
I

OPDRACHTVARIABELEN. roostervol [roosternummer] :-TRUE
-N I J,-------------

I roosternummer:-nummer van andere rooster
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11.1.1.5 [STOP Werkopdracht]
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Het is geb1eken dat een werkopdracht zl.Jn route niet kan afmaken, dit is
reden om de hijs-, lokatie- en route-bepaling nogmaals (van voren af aan)
uit te voeren.

BEGIN STOP werkopdracht

XHAL: -STOUWOPDRACHT•hal
STOUWOPDRACHT.hijskombistatus:-O
Selekteer de plakinstructies behorende bij de werkopdracht en geef
deze plakinstructies status 0 (nieuw)

WERKOPDRACHT. KOMBIDATA<>nil
-N I J"-----------------

I KEYDATA-REC:-key gegevens werkopdracht
I Selekteer KOMBIDATA-WERKOPDRACHT
I WERKOPDRACHT.KOMBlDATA:-nil
I Selekteer bijbehorende (VoAN) stouw en geef deze stouw
I HIJSKOMBISTATUS:-O (gemuteerd)
I Selekteer KEYDATA-REC-WERKOPDRACHT
I WERKOPDRACHT.KOMBlDATA:-nil

Verwijder opdracht en spitwerk (VoAN/NAAR) opdrachten inclusief de
S'1'Ot.JWOPDRACHTEN die daardoor geen opdrachten meer bevatten.

Bevat een stouwopdracht nog andere opdrachten dan
krijgt de STOUWOPDRACHT hijskombistatus 0 (gemuteerd)

Selekteer de werkinstructie en geef deze status-hijsbepa1ing-O
(onvolledig) en verlaag het aantal hijsen-in-buffer bij XHAL
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11.1.1.6 [Bepaak Min;max-posities Mbv. KRAAN2-record]
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Daze procedure bepaald de uiterste posities die KRAAN2 vanaf tijdstip
TIJDKR bereikt worden.

I Begin aepaal min/max-posities mbv. KRAAN2-record
1-------------------------
I pos1:-KRAANR.breng
I pos2:-KRAANR.breng
I pos3:-KRAANR.breng
I pos4:-KRAANR.breng
1--------------------------
1 TIJDKR>-KRAANR. tabreng I

\\\J\\\\1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/NIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111
I TIJDKR>KRAANR. tvhaal 1

\\\J\\\\I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111I
pos2:- I TIJDKR>-KRAANR. tahaal 1

[EPOS( \\\J\\\\ IIIIIIIIIIIIIIIIIII/NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I
TIJDKR- pos2:- I TIJDKR>KRAANR. tvbest I
KRAANR. KRAANR. 1\ \ \J\\ \ \ IIIIIIIIIIII/NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
tvhaal, haal I pos3:- 1 TIJDKR>-KRAANR. tabest I

KRAANR. 1 \\\J\\\\IIIIIIII/NIIIIIIIIIIIIIIIIII
haal, I [EPOS( pos3:s ITIJDKR>KRAANR.tvlok I
KRAANR. 1 TKR- KRAANR. I\\\\J\\\IIII/NIIIIIIIIIIII
breng}] 1 KRAANR. best Ipos4:- Ipos4:-

+KRAANR~ I tvbest, IKRAANR. IKRAANR.
baal 1 KRAANR. 1 vlok+ 1 vlok

I best, I[EPOS( I
1 KRAANR. I TRR- I

1 haal} ] I KRAANR·I
I +KRAANR. I tvlok, 1

1 best 1 KRAANR. I

I 1 vlok, I

I I KRAANR·I
1 I baal}] I
I I I

min-positie:-pos1
max-positie:spos1

VERVOLG kraanposi ties
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--------------------------1
BEGIN vervolg kraanposities I
-------------------------1
I pos2<min-posi tie I
I\\\\\\\\\\\\\\\\\J\\\\\\\\\\\\\\\\\\/IIIIIIIIIIIIIIIII;NIIIIIIIIIIIIIIII
I min-positie:=pos2 I pos2>rnax-positie I
I I-N I J I
I I I max-positie:-pos2 I
I I I I I
I pos3<min-positie I
I\\\\\\\\\\\\\\\\\J\\\\\\\\\\\\\\\\\\IIIIIIIIIIIIIIIIII;NIIIIIIIIIIIIIII!
I min-positie:-pos3 I pos3>max-positie I
I I-N I J I
I I I max-positie:-pos3 I
I I I I I
I pos4<min-positie I
I\\\\\\\\\\\\\\\\\J\\\\\\\\\\\\\\\\\\IIIIIIIIIIIIIIIIII;NIIIIIIIIIIIIIIII
I min-positie:=pos2 I pos4>max-positie I
I I-N I J I
I ! ! max-positie:-pos4 I
.I I I I
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11.1.1.7 [Bepaal Score Van Opdrachtl

Page 11-17
4 September 1986

Van aIle uitvoerbare opdrachten (binnen een prioriteit) wordt bekeken hoe
optimaal deze opdracht uitgevoerd kan worden. Zoals in het funktionele
antwerp gespecificeerd wordt hiervoor de volgende berekening gehanteerd
(W-Wegingsfaktor):

SCORE:- ~verplaats * Verplaatsingsfaktor +
~prioriteit * Prioriteit.

De verplaatsingsfaktor is afhankelijk van de onderlingen posities van de
kranen gedurende het uitvoeren van de opdrachten. Waarbij de mogelijkheid
om ' tandem' te rijden de mate waarin de kranen elkaar hinderen sterk kan
verminderen.
Bij verplaatsingen naar een rooster wordt eerste bekeken of verplaatsen via
het dichtsbijzijnste rooster mogelijk is, anders wordt verplaatsen via het
andere rooster geprobeerd.
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1 BEGIN bepaal score van opdracht
1------------------------
I KRAANNUMMER IN (1, 3] dan x-haal 1

1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\11//////////////////////////////////////////////1
I <minpositie I >maxpositie I ertussen 1
I I I I
I x-breng I x-breng I x-breng 1

1\\\\\\\1////////////////\\\\\\\/////////////////\\\\\\\////////////////1
I <-min 1 >max I er I <-min I >max I er 1 <-min I >max I er I
lpositielpositieI tussenlpositielpositieI tussenlpositielpositiel tussenl
I I I I I I I I I I
I VPL:- I VPL:- I VPL:- I VPL:- I VPL:- 1 VPL:- I VPL:- I VPL:- I VPL:- 1
I 1 I 7 I 3 I 7 I 1000 I 8 I 3 I 8 I 4 I

I I I I I I I
I KRAANNUMMER IN (2,4] dan x-haal I
1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1///////////////////////////////////////////////1
I >maxpositie I <minpositie I ertussen 1

I I 1 1
I x-breng I x-breng I x-breng I
1\\\\\\\11//////////////1\\\\\\\11//////////////1\\\\\\\1///////////////1
I. >max I <min 1 er I >max I <min I er 1 >max I <min 1 er 1

lpositielpositieI tussenlpositielpositiel tussenlpositielpositiel tussenl
I I I 1 I I I I I I
I VPL:- 1 VPL:- I VPL:- 1 VPL:- I VPL:- I VPL:- I VPL:- 1 VPL:- I VPL:-
I 1 1 7 I 3 I 7 1 1000 I 8 I 3 I 8 I 4
I I I I I I I
I VPL IN [3,7,8] (dwz. tandem beinvloeding)
I-N I J-------------
I I [Bereken tijdstippen bij diverse coordinaten

I (KRAAN1-record;kraan KRAANNUMMER)]
1 [Bepaal tandem mogelijkheid]
1------------------------
I Is tandem mogelijk
1-tV I J------------
I I VPL van 3 naar 2, van 8 naar 6 of van 7 naar 5
I I

KAFST:-ABS(x-coordinaat-bestemming - x-coordinaat-haal)
K:-VPL * STURINGPARAMETERS.wegingsfaktor-verplaatsgetal +

prioriteit * STURINGPARAMETERS.wegingsfaktor-prioriteit

K - SCORE en KAFST < SCORE-AFSTAND
-N J------------

SCORE:-K
SCORE-AFST.AND:-KAFST
Onthoud deze uitvoerbare (en tot nu toe meest geschikte)
werkopdracht.
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11.1.1.8 [Bepaal Tandem Mogelijkheid]
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Tpos :-KRAANl. tabest
[Bepaal positie kraan op tijdstip Tpos

mbv. KRAAN2-record]

Daze procedure bepaald of het al dan niet mogelijk is om de toe te kennen
opdracht als tandem (de kranen rijden in dezelfde richting op dezelfde tijd
en hinderen elkaar niet) uit te voeren. Kraan 1 is de kraan waarvoor een
opdracht verstrekt moet worden. Vanaf de eindpositie van kraan-1 wordt
gecontroleerd (backtracking) of gedurende het uitvoeren van de opdracht de
andere bovenloopkraan (kraan 2) de baan van kraanl niet kruist.

Begin bepaal tandem mogelijkheid

Tandem:-FALSE
Tpos:-KRAANl.tabreng
[Bepaal positie kraan op tijdstip Tpos mbv. KRAAN2-record]

eindbf-TRUE OF (KRAANl- westelijk EN eindps>KRAAN1.breng)
OF (KRAAN1- oostelijk EN eindps<KRAANl.breng)

-N I J---------------
Tpos:-KRAANl.tvhaal
[Bepaal positie kraan op tijdstip Tpos mbv. KRAAN2-record]

eindbf-TRUE OF (KRAANl- westelijk EN eindps>KRAANl.haal)
OF (KRAANl- oostelijk EN eindps<KRAANl.haal)

-N I J-------------
Tpos:-KRAANl.tahaal
[Bepaal positie kraan op tijdstip Tpos mbv. KRAAN2-record]

eindbf-TRUE OF (KRAANl- westelijk EN eindps>KRAANl.haal)
OF (KRAANl- oostelijk EN eindps<KRAANl.haal)

-NI J-----------
Tpos :-KRAANl. tvbest
[Bepaal podtie kraan op tijdstip Tpos mbv. KRAAN2-record]

eindbf-TRUE OF (KRAANl- westelijk EN eindps>KRAANl.best)
OF (KRAAN1- oostelijk EN eindps<KRAANl.best)

-N I J----------
I
I
I
1--------------------
I eindbf=-TRUE
I OF (KRAANl- westelijk EN eindps>KRAAN1.best)
I OF (KRAAN1- oostelijk EN eindps<KRAAN1.best)
I-N I J--------
I [Vervolg bepaal tandem]
I
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11.1.1.9 [Vervolg Bepaal Tandem]

Page 11-20
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Tpos: -KRAAN2 •tabest
[Bepaal positie kraan op tijdstip Tpos

mbv. KRAANl-record]

eindbf-TRUE OF (KRAAN2- westelijk EN eindps>KRAAN2.best)
OF (KRAAN2- oostelijk EN eindps<KRAAN2.best)

-N I J---------

eindbf-TRUE
OF (KRAAN2- westelijk EN eindps>KRAAN2.best)
OF (KRAAN2- oostelijk EN eindps<KRAAN2.best)

-N I J--------
I Tpos:-KRAAN2.tvlok
I (Bepaal positie kraan op tijdstip Tpos
I mbv. KRAANl-record]
1--------------------
I eindbf-TRUE
I OF (KRAAN2- westelijk EN eindps>KRAAN2.breng)
I OF (KRAAN2- oostelijk EN eindps<KRAAN2.breng)
I-N I J------
I Tandem:-TRUE
I

I Begin vervolg bepaal tandem
1--------------------------
I Tpos:-KRAAN2.tabreng
I [Bepaal positie kraan op tijdstip Tpos mbv. KRAANl-record]
1-------------------------
f eindbf-TRUE OF (KRAAN2- westelijk EN eindps>KRAAN2.breng)
I OF (KRAAN2- oostelijk EN eindps<KRAAN2.breng)
I-N I J--------------
I I Tpos:-KRAAN2.tvhaal
I 1 [Sepaal positie kraan op tijdstip Tpos mbv. KRAAN1-record]
I 1-----------------------
I I eindbf=-TRUE OF (KRAAN2- westelijk EN eindps>KRAAN2.haal)
I I OF (KRAAN2- oostelijk EN eindps<KRAAN2.haal)
I I,-oN I J-------------
I I I Tpos:-KRAAN2.tahaal
I I I [Bepaal positie kraan op tijdstip Tpos mbv. KRAANl-record]

I 1----------------------
I I eindbf-TRUE OF (KRAAN2- westelijk EN eindps>KRAAN2.haal)
I I OF (KRAAN2- oostelijk EN eindps<KRAAN2.haal)
I I-N I J-----------

I Tpos:-KRAAN2.tvbest
I [Bepaal positie kraan op tijdstip Tpos mbv. KRAAN1-record]
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
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BEGIN bepaal positie kraan op tijdstip: TKR mbv.KRAAN-record:KRAANR

Eindps:-O
Eindbf:-FALSE (geeft aan dat daadwerke1ijke lokatie op tijdstip

TKR niet te bepalen is -> eindps bevat laatste lokatie)

11.1.1.10 [Bepaal Positie Kraan Op Tijdstip TIJDKR Mbv. KRAAN-record]

om te kunnen berekenen of de boven1oopkranen e1kaar hinderen wordt er
berekend waar een bovenloopkraan zich bevindt op het moment dat de andere
bovenloopkraan op een bepaalde lokatie aankomt.

I
--------------------------1

I
I
I

-------------------------1
I TKR>KRAANR. tvbreng I
I\\\J\\\\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIII11111111111111111
/Eindbf:-I TKR>-KRAANR.tabreng I

TRUE I\\\J\\\\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIII1111111I
Eindps:- Eindps:-I TKR>KRAANR.tvhaal I
KRMNR. KRAANR. \ \ \J\\ \\1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

breng breng Eindps:-I TKR>-KRAANR. tahaal 1

KRAANR. \\\J\\\\ IIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIII I
haal+ Eindps:-I TKR>KRAANR.tvbest 1

[EPOS( KRAANR. \\\J\\\\ IIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIII
TKR- haal Eindps:-I TKR>-KRAANR.tabest I
KRAANR. \ \ \J\\ \ \ IIIIIIIIINIIIIIIIII
tvhaal, [EPOS ( Eindps: -I TKR>KRAANR. tvlok I
KRAANR. TKR- KRAANR. I\\\\J\\\ IIIINIII
haal, KRAANR. best 1Eindps: - Eindps:-

KRAANR. tvbest, IKRAANR. KRAANR.
breng) ] KRAANR. I vlok+ vlok

best, I[EPOS(
KRAANR. I TKR-
haal) ] I KRAANR.

+KRAANR. I tvlok,
best 1 KRAANR.

1 vlok,
I KRAANR.
I haal)]
I
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11.1.1.11 [EPOS (tijdsversch, Van, Naar)]

Page 11-22
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Daze funktie geeft de verreden afstand tussen de van en de naar lokatie
afhankelijk van de beschikbare tijd.

Begin EPOS (tijdsversch, van, naar)

EPOS:-(naar-van)/ABS(naar-van) * tijdsversch * ge~rijsnelheid-kraan
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11.1.1.12 [Bereken Tijdstippen Bij Diverse Coordinaten KRAAN-record/kraan
KNNR]

om te kunnen berekenen of tandemrijden mogelijk is wordt bepaald op welke
tijdstippen de 'andere' bovenloopkraan op de voor hem bekende coordinaten
is.
Als x-coordinaat-bestemming 0 is dan bevat x-coordinaat (de laatste
geregistreerde coordinaat) een brenglokatie 'en zal de kraan daarna evt.
aan zijn gebufferde opdracht beginnen (x-coordinaat-haal naar
x-coordinaat-breng).
Als x-coordinaat-bestemming ongelijk aan 0 is dan is de kraan onderweg van
een haal- naar een brenglokatie, pas daarna kan de kraan evt. aan de
gebufferde opdracht beginnen.
Als x-coordinaat-haal 0 is dan is er geen gebufferde opdracht.

- 151 -



TECHNISCH ONTWERP KRAANTOEWIJZING EN SELEKTIE.
WERKING

Page 11-24
4 September 1986

BEGIN bereken tijdstippen bij diverse coordinaten
KRAAN-RECORD kraanr;k raannununer KNNR

Mbv. KNNR als index in STURINGVARIABELEN en mbv. STURINGPARAMETERS:

KRAANR.vlok:-x-coordinaat
KRAANR.best:-x-coordinaat
KRAANR.haal:-x-coordinaat
KRAANR.breng:=x-coordinaat
KRAANR.tvlok:=tijdstip-coordinaat
KRAANR.tabest, KRAANR.tvbest:-tijdstip-coordinaat
KRAANR.tahaal, KRAANR.tvhaal:-tijdstip-coordinaat
KRAANR.tabreng, KRAANR.tvbreng:-tijdstip-coordinaat

X-eoordinaat-haal>O
-N I

X-eoordinaat-bestemmdng>0
-N I

KRAANR.haal:-x-coordinaat-haal
KRAANR.breng:-x-coordinaat-breng
KRAANR. tahaal :-KRAANR. tvbest +
ABS(x-eoordinaat-haal - KRAANR.best) /gem-rijsnelheid-kraan

KRAANR. tvhaal:-KRAANR. tahaal + ge~hijs-oppakken

I
J-----...,.-------/

KRAANR.best:=x-eoordinaat-bestemming 1

KRAANR.tabest:-Tijdstip-coordinaat + 1

ABS(x-coordinaat-bestemming - x-coordinaat)/ge~rijsnelheid-kraanl

KRAANR.tvbest:-KRAANR.tabest + ge~hijs-neerzetten I
KRAANR. haal :-x-eoordinaat-bestemming I
KRAANR.breng:-x-coordinaat-bestemming I
KRAANR. tahaal :-KRAANR. tvbest I
KRAANR.tabreng:-KRAANR.tvbest I
KRAANR.tvhaal:-KRAANR.tvbest I
KRAANR.tvbreng:-KRAANR.tvbest I

--+-------------------------1
IJ'------------/
I
I
I
I
1

KRAANR. tabreng:-KRAANR. tvhaal + I
ABS(x-eoordinaat-breng - x-eoordinaat-haal)/g~rijsnelheid-kraanl

KRAANR.tvbreng:-KRAANR.tabreng + ge~hijs-neerzetten I
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11.1.1.13 [Bepaal positie/tijdstip Kraan]

Page 11-25
4 September 1986

Met de volgende berekening kan worden bepaald op welk tijdstip een kraan op
breng-positie aankomt (bij benadering).

BEGIN bepaal positie/tijdstip kraan (XPOS, XTIJD)

Mbv. OPDRACHTVARIABELEN en STURINGPAMMETERS:

XPOS :-x-coordinaat[KRAANNUMMER]
XTIJD:-tijdstip-coordinaat(KRAANNUMMER]

x-eoordinaat-bestemming[KRAANNUMMER]>0
-N I J---------------

XPOS:-x-coordinaat-bestemming[KRAANNUMMER]
XTIJD:-tijdstiP-eoordinaat(KRAANNUMMER] +
ASS (x-coordinaat-bestemming[KRAANNR] - x-coordinaat[KRAANNR])
/ ge~rijsnelheid-kraan + ge~hijs-oppakken + ge~hijs-neerzetten
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11.1.1.14 [Behandel Toegewezen Kraan]
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BEGIN behandel toegewezen kraan

Lees in inverse set 'IDEGEWEZEN mbv.
STURINGVARIABELEN.halbest[ KRMNNUMMER], KRAAN. ref-werkinstr,
en KRAAN. KRAANTYPE

Als een kraan is toegewezen dan worden er geen andere opdrachten aan de
kraan verstrekt, zelfs niet als er geen (toegewezen) werkopdrachten zijn.
OOk op-de-route werkopdrachten worden niet verstrekt.
Voor het uitvoeren van de werkinstructie lokatie inpeilen is het vereist
dat de desbetreffende werkinstructie aan een kraan wordt toegewezen omdat
het systeem niet kan bepalen welke kraan het beste geschikt is.
Als de laatste werkopdracht van een toegewezen werkinstructie is uitgevoerd
wordt, bij de afhandeling van de desbetreffende werkopdracht, de kraan
automatisch vrijgegeven voor andere aktiviteiten.

I--------------------------1
I

status-21
1--------------------------1Zolang er een toegewezen opdracht EN deze kan niet verstrekt worden 1

+1---------------------------1
I [Test of werkopdracht uitvoerbaarjken uiteindelijke lokatie toe] 1

1-----------------------1
I Werkopdracht ui tvoerbaar ? 1

I\\\\\\\\\\\\\\\J\\\\\\\\\\\\\\\IIIIIIIIIIIIIII/NIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I Werkopdracht.status: a 4 I Lees volgende occurrence in
I [verstrek opdracht] I inverse set 'IDEGPl'<t"'EZEN
I

Toegewezen werkopdrachten ontbreken
-N I J'--------------

I Lees WERKINSTRUCTIE mbv. KRAAN. ref-werkinstr
1------------------------
I WERKINSTRUCl'IE inpeilen en heeft status 1 (aktief)
j-N I J------------
1 WERKINSTRUCTIE.status:-8 (inpeilopdracht verstrekt)
I [verstrek opdrachtl
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11.1.1.15 [verstrek Opdracht]
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Het verstrekken van een opdracht gebeurt door het proces 'Eindcontrole en
opdrachtverstrekking' . We kunnen hier volstaan met het toekennen van
status 3 (=geselekteerd) aan de werkopdracht en het toekennen van status 3
(-verstrekt) aan de kraan.
Gezien de aktiviteiten die 'Eindcontrole en opdrachtverstrekking' gaat
verrichten kan de kraantoewijzing pas weer funktioneren als dit proces (tot
op zekere hoogte) zijn taak uitgevoerd heeft. Er wordt dan ook gewacht op
het EVENT 'selektie-verwerkt'.

BEGIN verstrek opdracht

WERKOPDRACHT.status:-3 (geselekteerd)
OPDRACHTv.ARIABELEN.status-kraan[KRAANNUMMER]:-3 (verstrekt)
OPDRACHTVARIABELEN.x-coordinaat-haal[KRAANNUMMER]:-x-haal
OPDRACHTv.ARIABELEN.y-eoordinaat-haal [KRAANNUMMER] :-y-haal
OPDRACHTv.ARIABELEN.x-eoordinaat-breng[KRAANNUMMER]:-x-breng
OPDRACHTVARIABELEN.y-coordinaat-breng[KRAANNUMMER]:-y-breng
Clear EVENT 'selektie-verwerkt'
WACHT op EVENT 'selektie-verwerkt'
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11.1.2 VERKLARING SCHEMA

11.1.2.1 Algemeen.

page 11-28
4 September 198

Ten behoeve van test- en log-faciliteiten maar ook om statistische
informatie te kunnen verzamelen moet ieder database-access en ieder bericht
(aan/Van PINK) via een ' schil' worden afgehandeld.
Deze (in eerste instantie lege) schillen worden later gespecificeerd.

Tijdsberekeningen worden allen in seconde uitgedrukt als integer TIJD:
24*3600*' aangepaste-julian-date' + 3600*Uren + 60*minuten + seconden. De
, aangepaste julian date' bevat het aantal verstreken dagen sinds 1-jan-1980
(om de getalgrootte te beperken) en is dus de julian-date-datum minus
julian-date-'1-jan-1980'. Er behoeft op deze wijze geen enkele rekening te
worden gehouden met het verstrijken van dagen,maanden en jaren tav.
tijdsberekeningen.

11.1. 2 . 2 <stuur IN-BEDRIJF Bericht Naar PINK>.

Dmv. dit bericht wordt een kraan door PINK weer in bedrijf gezet, zodat
deze kraan weer opdrachten kan ontvangen.

NAAM (INBE)-berichtsoort
zenderid.
ontvangerid
statuskode
afsluitteken

INHOUD (i tem of konstante)

'02'
'POSSER'
'OOOO'+KRAAN.kraanidentifikatie (2 karakters)
'B1'
,/'

11.1.2.3 <stuur UIT-BEDRIJF Bericht Naar PINK>.

Dmv. dit bericht wordt een kraan door PINK uit bedrijf gezet, waarna deze
kraan geen opdrachten meer kan ontvangen. Eventueel gebufferde opdrachten
worden automatisch door PINK verwijderd.

NAAM (UIBE)-berichtsoort
zenderid.
ontvangerid

INHOUD (item of konstante)

'02'
'POSSBR'
'OOOO'+KRAAN.kraanidentifikatie (2 karakters)
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aantal-opdrachten '01'
opdrachtident WERKOPDRACHT.pink-volgnummer (2 karakters)
aantal-deelopdrachten '02'
statuskode 'BI'
afsluitteken 'I'
deelopdrachtkode '01'
opdrachtstatuskode 'P' (prioriteit)
prioriteitsgetal '8' (hoge prioriteit)
afsluitteken 'I'

11.1.2.4 <stuur Aanvraag Status Bericht Naar PINK>.

Nav. dit bericht wordt een statusmelding door PINK verstuurd, waarmee de
lokatie van de kraan bekend wordt.

NAAM (RKST)-berichtsoort
zenderid.
ontvangerid
statuskode
afsluitteken

INHOUD (item of konstante)

'02'
, PaSSBR'
'OOOO'+KRAAN.kraanidentifikatie (2 karakters)
'RK'
,I'
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CHAPTER 12

TECHNISCH ON'IWERP EINDCONTROLE EN OPDRACHTVERSTREKKING

1. DOEL
Oit proces meet verifieren of de te verstrekken opdracht nog
steeds geldig is. Als blijkt dat deze opdracht geannuleerd of
gepauseerd is dan meet de desbetreffende opdracht worden
verwijderd incl. alle daarbij behorende afhankelijkheden. Bij
normaal verloop zal de opdracht door dit proces aan PINK worden
doorgegeven.
Deze eindcontrole meet eveneens nagaan of plakken van de te
verstrekken opdracht niet reeds in een opdracht 'onderweg' zijn en
of plakken niet tussentijds verpaatst zijn. Deze situatie kan
optreden bij plakken die worden weggespit of plakken die am
optimalisatie redenen worden verplaatst.

2. DATABASEGEBRUIK

Entiteiten:
WERKINSTRUCTIE
PLAKINSTRUCTIE
S'l:'Ot.mPDRACHT
WERKOPDRACHT
OPSIAG
PLAK
S'roUW

Sets:
WERKPLAKKEN
LOKATIE VAN
LOKATIE-NAAR
OPSIAGSTouw

Inverse entiteiten:

VERWIJZING
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GEBRUIK

Wijzigen.
WijzigenIVerwijderen.
WijzigeniVerwijderen.
WijzigeniVerwijderen.
Raadplegen.
Raadplegen.
Raadplegen.

RaadplegenjWijzigen.
RaadplegenjWijzigen.
RaadplegenjWijzigen.
Raadplegen.



TEOINISCH ON'IWERP EINDCONTROLE EN OPDRACHTVERSTREKKING Page 12-2
4 September 1986

WERKSTA'I'US
PLAKinsTOUW
PLAKINSTRUCTIEID
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RaadplegenjWijzigen.
Raadplegen.
RaadplegenjWijzigen.
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3. MAILBOXEN

NAAM V'ERWIJZING IN;UIT---VERWERK-oPORACHT nth. IN

4. BERICHTEN

NAAM VERWIJZING ONTVANGER VERZENDER--VEBV (verp1aats) 20.70.80.20 PINK ross
VEOW (verplaats dwarsw.) 20.70.80.20 PINK ross
INPE (inpeil) 20.70.80.22 PINK ross

5. SCHERMEN
N.v.t.

6. PRINTIAYOUTS
N.v.t.

7. PROCEDURES;uT!LITIES

NAAM VERWIJZING

8. INVOERPARAMETERS
N.v.t.

9. UITVOERPARAMETERS
N.v.t.
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12.1 WERKING

12.1.1 SCHEMATISCHE WERKING

BEGIN EINDCONTROLE EN OPDRACHTVERSTREKKING

ZOLANG true

Page 12-4
4 September 1986

Wacht op mailbox "VERWERK OPDRACHT" (met key van te verstrekken
opdracht en nummer van kraan waaraan opdracht te verstrekken).

Selekteer te verwerken werkopdracht mbv. key gegevens uit mailbox
Kraannummer :..kraannummer uit mailbox
OK:-'I'RUE

Werkinstructie heeft geen betrekking op inpeilen
(trein of lokatie)

-N I J'--------------
I OK:-[Eindcontrole op opdrachtl
I

Opdrachtverstrekking OK ?
1\\\\\\\\\\\\\\\\\J\\\\\\\\\\\\\\lIIIIIIIIIIIIIIIIIII/Ni1111111111111
I [VERSTREK WERKOPDRACHT] I [S'roP WERKOPDRACHT] 1
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12.1.1.1 [Eindcontrole Op Opdrachtl.

Voor iedere plak in de werkopdracht of in een gekoppelde (kambinatie met
onderliggende of kombinatie met naburige werkopdracht) wordt gecontroleerd
of de opdracht geldig is.

Een opdracht is ongeldig als:

1. De plakinstructie is ge-annuleerd hetgeen kenbaar is aan het item
soort-instructie dat dan '1' '9' bevat. De geannuleerde
plakinstructie wordt verwijderd, als de werkinstructie vervolgens
geen plakinstructies meer bevat verkrijgt de werkinstructie status
6 (uitgevoerd) en wordt het EVENT EINDE-wERKINSTRUCTIE geset.

2. De lokatie volgens de plakinstructie is niet meer in
overeenstemming met de huidige lokatie van de plak. De lokatie
van de plakinstructie wordt aangepast tbv. een nieuwe
opdrachtsbepaling.

3. De status van de werkinstructie is 2 (pauze verzoek) of 3
(annulerings verzoek) waama de plakinstructies worden gestopt
zodat h~t proces HIJ5- EN LOKATIE-BEPALING dit verzoek kan
afhandelen. In feite wordt de werkopdracht gestopt als een status
ongelijk aan 1 (-aktief) wordt geconstateerd.

4. Er wordt getest of er een hijs bovenop de te verplaatsen hijs is
geplaatst hetgeen eveneens reden is de werkopdracht te stoppen
(idem tav. de eventuele 'naburige' kombinatiehijs).

5. OPMERKING: aIle situaties die niet mogen voorkomen (plak- of
werk-instructie is uit bestand verwijderd ed.) moeten worden
gelogd waama de afhandeling conform 'ge-annulleerde
plakinstructies' kan worden afgehandeld.
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ladingnr[pteller):-wERKOPDRACHT.ladingnr[pteller)
plakmerk[pteller):-wERKOPDRACHT.plakmerk[pteller)
plakteller:-plakteller+1
pteller:-pteller+1

In de arrays ladingnr en plakmerk wordt bijgehouden welke
plakidentifikaties in de werkopdracht worden behandeld. De procedure
TESTINCONCISTENT zal mbv. deze arrays en de plaktellers testen of de
opdracht voldoet aan de gestelde eisen.
De procedure TESTEOVEN controleerd of de bovenste plak van een te
verplaatsen hijs ook inderdaad de bovenste plak in de stouw is.

BEGIN Eindcontrole op opdracht (resultaat OK true/false)

OK:-TRUE
Plakteller:-1

ZOLANG OK en plakteller<-werkopdracht.aantal-plakken
I
I ladingnr[plakteller):-wERKOPDRACHT.ladingnr[plakteller)
1 plakmerk[plakteller):=WERKOPDRACHT.plakmerk[plakteller)
I plakteller:-plakteller+1
I

TESTINCONSISTENT(ladingnr,plakmerk,1,plakteller-1,OK)
TESTBOVEN(ladingnr,plakmerk,plakteller-1,OK)
plakvanaf:-plakteller

ZOLANG WERKOPDRACHT.kombi-onderliggend-TRt1E
I

1 Selekteer onderliggende werkopdracht
1 pteller:-1
1-------------------------
1 ZOLANG OK en pteller<-werkopdracht.aantal-plakken
1 +1--------------------------
I
1

1

I
1--+1-------------------------
I TESTtNCONSISTENT(ladingnr,plakmerk,plakvartaf,plakteller-1,OK)
I plakvanaf:-plakteller
I

Selekteer werkopdracht mbv. key gegevens uit mailbox

WERKOPDRACHT.kombi-data-record<>NIL
-N 1 J--------------

[Eindcontrole op 'naburige' kombinatiehijs)
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Bij de eindcontrole moeten, indien de werkopdracht een kombinatie in
verschillende stouwen vormt, eveneens de plakken van deze 'naburige' stouw
worden gecontroleerd.

BEGIN Eindcontrole op 'naburige' kombinatiehijs

Selekteer 'naburige' kombinatie-werkopdracht
pteller:-l

ZOLANG OK en pteller<=werkopdracht.aantal-plakken
I

ladingnr(pteller]:-wERKOPDRACHT.ladingnr[pte11er]
plakmerk[pteller]:-wERKOPDRACHT.plakmerk[pteller]
plakteller:-plakteller+l
pteller:~pteller+1

TESTINCONSISTENT(1adingnr,plakmerk,plakvanaf,plakteller-l,OK)
TESTBOVEN(ladingnr,plakmerk,plakteller-l,OK)
plakvanaf:-plakteller

ZOLANG ~OPDRACHT .kombi-onderliggend-TRUE
I

Selekteer onderliggende werkopdracht
pteller:-l

ZOLANG OK en pteller<-werkopdracht.aantal-plakken
I

I ladingnr[pteller]:-wERKOPDRACHT.ladingnr[pteller]
I plakmerk[pteller]:-wERKOPDRACHT.plakmerk[pteller]
I plakteller:-plakteller+l
I pteller:-pteller+l
I

TESTINCONSISTENT(ladingnr,plakmerk,plakvanaf,plakteller-1,OK)
plakvanaf:-plakteller

Selekteer werkopdracht mbv. key gegevens uit mailbox
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Teller:-plakvanaf

ZOLANG WERKINSTRUCTIE. ref •nummer<>WERKOPDRACHT•ref .nummer

Lees eerste PLAKINSTRUCTIE mbv. de inverse plakinstructieid
gebruik als key plakmerk(teller) en ladingnr(teller).

Lees de bijbehorende WERKINSTRUCTIE (owner in set WERKPLAKKEN)

12.1.1.2 [TESTINCONSISTENT(ladingnr,plakmerk,plakvanaf,plaktm,OK)]

Deze procedure test voor aIle plakken (plakvanaf index tim plaktm index) of
de plakinstructie consistent is met de daadwerkelijke situatie. Eveneens
wordt de status van de werkinstructie geverifieerd.

BEGIN TESTINCONSISTENT(ladingnr,plakmerk,plakvanaf,plaktm,OK)

I
-------------------------1

ZOLANG Teller<-plaktm 1

+1---------------------------1
I
1

I-------------------------1
I

+------------------------1
I Lees eerstvolgende PLAKINSTRUCTIE met gelijk ladingnr/plakmerk I
I Lees bi jbehorende WERKINSTRUCTIE I
I

Lees rnbv. ladingnummer en plakmerk de PLAKgegevens
Lees de bijbehorende STOUW (owner in set PLAKinsTOUW)

PLAKINSTRUCTIE.soort-instructie IN ['0' •• '9']
OF WERKINSTRUCTIE.status<>l (l=aktief)
OF STOUW.stouwhal<>PLAKINSTRUCTIE.haalhal
OF PLAK.x<>PLAKINSTRUCTIE.x OF PLAK.y<>PLAKINSTRUCTIE.y
~I J .

PLAKINSTRUCTIE.soort-instructie IN ['0' •• '9']
-N I J------------

I Verwijder de plakinstructie
I Heeft werkinstructie geen 'andere' plakinstructies;members
I-N I J----------
1 I WERKINSTRUCTIE.status:-6 (uitgevoerd)
I I SET EVENT EINDE-wERKINSTRUCTIE
I

STOUW.stouwhal<>PLAKINSTRUCTIE.haalhal
OF PLAK.x<>PLAKINSTRUCTIE.x OF PLAK.y<>PLAKINSTRUCTIE.y

(mits PLAKINSTRUCTIE niet verwijderd)
~I J--------------I <update plakinstructie met nieuwe lokatie>

I

OK:-FALSE

Teller:-Teller+l
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12.1.1.3 (STOP Werkopdrachtl

Het is gebleken dat een werkopdracht zijn route niet kan afmaken, dit is
reden om de hijs-, lokatie- en route-bepaling nogmaals (van voren af aan)
uit te voeren.
Let op: deze omschrijving is identiek aan de omschrijving bij het
technisch ontwerp van ' KRAANroEWIJZING EN SELEKTIE'.

stouw

de werkopdracht en geef

XHAL :-STOUWOPDRACHT( VAN) •hal
STOUWOPDRACHT.hijskombistatus:-O
Selekteer de plakinstructies behorende bij
deze plakinstructies status 0 (nieuw)

I BEGIN STOP werkopdracht
1--------------------------
I
I
I
I1--------------------------
I WERKOPDRACHT.KOMBIDATA<>nil
1-liI/-l+------------J-----------------
I KEY.CATA-REC:2key gegevens werkopdracht
I Selekteer KOMBIDATA-wERKOPDRACHT

WERKOPDRACHT.KOMBlDATA:-nil
Selekteer bijbehorende (VAN/NAAR) stouw en geef deze
HIJSKOMBIS~S:-O (gemuteerd)

Selekteer KEYDATA-REC-wERKOPDRACHT
WERKOPDRACHT. KOMBIDATA:-nil

Verwijder opdracht en spitwerk (VANjNAAR) opdrachten inclusief de
STOUWOPDRACHTEN die daardoor geen opdrachten meer bevatten.

Bevat een stouwopdracht nog andere opdrachten dan
krijgt de STOtJWOPDRACHT hijskombistatus 0 (gemuteerd)

Selekteer de werkinstructie en geef deze status-hijsbepaling-O
(onvolledig) en verlaag het aantal hijsen-in-buffer bij XHAL

STURINGVARIABELEN. status-kraan[ KRAANNUMMER]-3
-N I J'---------------

I STURINGVARI.ABELEN.status-kraan(KRAANNUMMER] :-2
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Deze procedure contro1eerd of de door p1akindex aangewezen p1ak de bovenste
van een stouw is. B1ijkt deze p1ak niet de bovenste te zijn dan wordt OK
de waarde FALSE gegeven hetgeen uiteinde1ijk resulteerd in een
herberekening van de werkopdracht.

I BEGIN TESTBOVEN (ladingnr, p1akmerk ,p1akindex, OK)
1-------------------------
I Lees p1akgegevens mbv. 1adingnr(p1akindex) en p1akmerk(p1akindex)
I Zoek de bijbehorende srotlW (mbv. set PLAKinS'rotlW)
1-------------------------
I Is de memberindex van de PLAK in de set PLAKinSTOUW ongelijk aan 1
I (dit kan omdat de set descending gesorteerd is op HIJSNR en HIJSPOS)
I-N I J---------------
I OK:-FALSE
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De procedure verstrek werkopdracht is verantwoordelijk voor het vullen van
het array OPDRACHT en de items AANOPDR en OPDR-PRIORITEIT.
Naast het in de juiste volgorde aanmaken van opdrachten voor PINK wordt aan
het geheel van opdrachten de prioriteit gegeven die binnen de diverse
opdrachten het hoogste is.
Voor de bovenloopkranen is het (theoretisch) mogelijk dat er 7
PINK-opdrachten nodig zijn om de gehele werkopdracht met kombinaties uit te
voeren (bij 6 -dunne- plakken en een 'nabije' hijskombinatie ontstaan 7
opdrachten als aIle 6 plakken een andere bestemming hebben.
voor een inpeilopdracht geldt dat het aantal opdrachten 1 is.
De opdracht voor een cho.-arswagen kan een kombinatie-opdracht vormen als er
op het rooster twee korte stouwen geplaatst zijn (op 1 aflegpositie).
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BEGIN VERSTREK werkopdracht
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werkopdracht heeft betrekking op inpeilen (werksoort in [5,9])
-N I J--------------

AANOPDR:-1
OPDR-PRIORITEIT:-wERKOPDRACHT.prioriteit
STURINGVARIABELEN. PINK-volgnummer [KRAANNUMMER] :-

STURINGVARIABELEN. PINK-volgnummer [KRAANNUMMER) + 1.
OPDRACHT[l).PINK-volgnummer:-

STURINGVARI.ABELEN. PINK-volgnummer [RRAANNUMMER)
OPDRACHT[l).aantal-tekst:-O
WERKOPDRACHT. PINK-volgnummer :=OPDRACHT[ 1] .PINK-volgnununer
Selekteer de bij de werkopdracht behorende werkinstructie

(mbv. het referentienummer en het soort werk).
[Maak werkinstructie omschrijving)

werkopdracht 'inpeilen trein' (werksoort-9)
-N I J.-------------

I Maak omschrijving met hal-trein, spoornummer en wagonnummer
I OPDRACHT[l).aantal-tekst:-oPDRACHT[l].aantal-tekst + 1
I OPDRACHT[l).tekst[OPDRACHT[l).aantal-tekst):-omschrijving
I

werkopdracht 'inpeilen lokatie' (werksoort-5)
-N I J.-------------

Maak omschrijving met globale X-coordinaat
(-wERKINSTRUCTIE.X-inpeil )

OPDRACHT[l).aantal-tekst:-oPDRACHT[l).aantal-tekst + 1
OPDRACHT[l).tekst[OPDRACHT[l).aantal-tekst):-omschrijving
[Maak omschrijvingen bij plakidentifikaties)

<stuur inpeilbericht bovenloopkraan naar PINK>

VERVOLG verstrek opdracht
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Selekteer de bijbehorende S'l'Ot.M:)PDRACHT mbv. de set LOKATIE-VAN
OPDRACHT[l].hal-haal:-STOUWOPDRACHT.halletter
OPDRACHT[l].y-haal:-STCOWOPDRACHT.Y
Selekteer de bijbehorende S'l'Ot.M:)PDRACHT mbv. de set LOKATIE-NAAR
OPDRACHT[l].hal-breng:-STOUWOPDRACHT.halletter
OPDRACHT[ 1] .y-breng:-STOUWOPDRACHT.Y
<stuur verplaatsbericht dwarswagen naar PINK>

I BEGIN VERVOLG verstrek werkopdracht
1---------------------------
I werkopdracht heeft betrekking op dwarswagen
I-N I J"--------------
I I AANOPDR:=1
I I OPDR-PRIORITEIT:=WERKOPDRACHT•priori tei t
I I STURINGVARIABELEN.PINK-volgnummer[KRAANNUMMER]:=-
I I STURINGVARIABELEN.PINK-volgnummer[KRAANNUMMER] + 1.
I I OPDRACHT[1].PINK-volgnummer:=
I I STURINGVARIABELEN. PINK-volgnummer [KRAANNUMMER]
I I OPDRACHT[1].aantal-tekst:-0

I WERKOPDRACHT.PINK-volgnummer:=OPDRACHT[ 1] .PINK-volgnummer
I Selekteer de bij de werkopdracht behorende werkinstructie
I (mbv. het referentienummer en het soort werk).
I [Maak werkinstructie omschrijving]
I [Maak omschrijvingen bij plakidentifikaties]
1------------------------
I WERKOPDRACHT.kombi-data-record<>nil
I-N I J--------------
I Selekteer kombi-data WERKOPDRACHT
I

WERROPDRACHT.PRIORITEIT>OPDR-PRIORITEIT
-N I J'-------------

I OPDR-PRIORITEIT:=WERKOPDRACHT.prioriteit
I

WERROPDRACHT.PINK-volgnummer:-QPDRACHT[l] .PINK-volgnummer
(deze werkopdracht krijgt dus netzelfde volgnummer)

[Maak werkinstructie omschrijving]
[Maak omschrijvingen bij plakidentifikaties]
Selekteer oorspronkelijke werkopdracht

I
I
I
I
I
I
I
I1--+-------------------------
I werkopdracht heeft betrekking op bovenloopkraan
I-N I J-------------
I I [Verstrek werkopdracht bovenloopkraan]
J I
I <stuur verplaatsbericht BQVENLCOPRRAAN naar PINK>
I STURINGVARIABELE.PINKvolgnummer-vanaf:=OPDRACHT[ 1] .PINK-volgnummer
I
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In eerste instantie wordt er een werkopdracht gemaakt van de
'geselekteerde' werkopdracht met onderliggende kombinatie-opdrachten.
Indien er eveneens een kombinatie-opdracht met een 'nabije' stouw gemaakt
is zal de eerste werkopdracht naar deze 'nabije' stouw. Met volgende (of
eerste) opdracht gaan alle plakken (zowel kombi-onderliggend als
kombi-nabij) naar de lokatie van de onderste werkopdracht gaan.
Uiteindelijk wordt er voor de resterende kombinatie-opdrachten de
brengopdracht uitgevoerd.

Voorbeeld.

1. op lokatie A1 liggen 2 plakken waarvan de onderste voor lokatie C1
en de bovenste voor lokatie 01 (maw. kombi-onderliggend),

2. op lokatie A2 liggen 2 plakken voor lokatie 02,

3. de werkopdrachten op de lokaties A1 en A2 vormen een ('nabije')
kombinatie-opdracht.

PaSS geeft aan PINK de volgende opdrachten:

1. Breng 2 plakken van lokatie A1 naar lokatie A2. Bij de
eerstvolgende opdracht meeten vanaf deze lokatie 4 plakken worden
opgepakt.

2. Breng 4 plakken van lokatie A2 naar lokatie 02. Bij de
eerstvolgende opdracht meeten vanaf deze lokatie 2 plakken worden
opgepakt.

3. Breng 2 plakken van lokatie 02 naar lokatie Cl. Bij de
eerstvolgende opdracht meet vanaf deze lokatie 1 plak worden
opgepakt.

4. Breng 1 plakken van lokatie C1 naar lokatie 01.
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BEGIN Verstrek werkopdracht BOVENLCOP~

werkopdte1:-1
MNOPDR:-1
OPDR-PRIORITEIT:-wERKOPDRACHT.prioriteit
OPDRACHT(l].aantal/gewicht:=wERKOPDRACHT.aantal/gewicht
S'l'URINGVARIABELEN. PINK-volgnummer [KBAANNUMMER] :-

S'l'URINGVARIABELEN. PINR-volgnummer (KRAANNUMMER] + 1.
OPDRACHT{l].PINR-volgnummer:=

S'l'URINGVARIABELEN. PINR-volgnummer (KRAANNUMMER]
OPDRACHT{l].aantal-tekst:=O
WERKOPDRACHT. PINR-volgnummer :sOPDRACHT{ 1] •PINR-volgnummer
Selekteer de bij de werkopdracht behorende werkinstructie
[Maak werkinstructie omschrijving]
{Maak omschrijvingen bij plakidentifikaties]

ZOLANG KOMBI-oNDERLIGGEND
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4 september 1986

Selekteer STOllWOPDRACHT mbv. set LOKATIE-NAAR
OPDRACHT{lJ.x-breng:-STOUWOPDRACHT.X
OPDRACHT[l].y-breng:-STOUWOPDRACHT.Y

+------------J---------------
I werkopdtel:-werkopdtel+l
I Selekteer onderliggende WERKOPDRACHT
1--------------------------
I WERKOPDRAOlT. PRlORITEIT>OPDR-PRlORITEIT
!-N I J--------------
I I OPDR-PRIORITEIT:...wERKOPDRACHT.prioriteit
I I
I WERKOPDRACHT. PINK-volgnummer :sOPDRACHT[ 1] •PINK-volgnummer I
I (deze werkopdracht krijgt dus hetzelfde volgnummer) 1
I OPDRACHT{l].aantal:sOPDRACHT{l].aantal+WERKOPDRACHT.aantal I
I OPDRACHT{l] .gewicht:sOPDRACHT{l] •gewicht+WERKOPDRACHT.gewicht I
I [Maak werkinstructie omschrijving) I
I [Maak omschrijvingen bij plakidentifikaties] I

--II~--------------------------I
I
I
I--------------------------1I S'I'OtJWOPDRACHT. stouwstatus-'N' I

I\\\\\\\\\\\\\\\\J\\\\\\\\\\\\\\\\\IIIIIIIIIIIIIIIIIII/N11111111111111111
I OPDRACHT{l] .spreiding:='2' I OPDRACH'l'{l] .spreiding:-'3' I
I I I
I Selekteer STOUWOPDRACHT mbv. set LOKATIE-~ I
I OPDRACHT{l] .x-haal :=S~PDRACHT.X I
I OPDRACHT{ 1] •y-haal :=STOUWOPDRACHT. Y I
I Selekteer oorspronkelijke werkopdracht I
I I
I VERVOLG Verstrek werkopdracht BOVENLOOPKRAAN I
I I
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BEGIN VERVOLG Verstrek werkopdracht BQVENLCOPKRAAN

I
I1------------------------
I WERKOPORACHT. PRIORITEIT>OPOR-PRIORITEIT
I-N I J--------------
I I OPOR-PRIORITEIT:-wERKOPORACHT.prioriteit
1 I

WERKOPDRACHT.kombi-data-record<>nil
-N I J'----------------

Selekteer WERKOPDRACHT mbv. kombi-data-record
AANOPDR:-AANOPDR+1
werkopdtel:2Werkopdtel+1
OPDRACHT[2] :-oPDRACHT[l] (met aIle gegevens)
STURINGVARIABELEN. PINK-volgnummer(KRAANNUMMER] :-

STURINGVARIABELEN.PINK-volgnummer[KRAANNUMMER] + l.
OPORACHT[2].PINK-volgnummer:-

STt.JRINGVARIABELEN.PINK-volgnummer(KRAANNUMMER]
WERKOPDRACHT.PINK-volgnummer:-oPDRACHT[2].PINK-volgnummer
Selekteer de bij de werkopdracht behorende werkinstructie
OPORACHT(2].aantal:-oPORACHT(2].aantal+WERKOPDRACHT.aantal
OPORACHT[ 2] •gewicht :-oPDRACHT[ 2] •gewicht+WERKOPDRACHT. gewicht
(Maak werkinstructie omschrijving]
(Maak amschrijvingen bij plakidentifikaties]

werkopdtel:-werkopdtel+1
Selekteer onderliggende WERKOPDRACHT

I ZOLANG kombi-onderliggend
1 +1-------------------------
I
1

I
WERKOPORACHT. PRIORlTEIT>OPOR-PRIORITEIT

-Nt J-------------
I OPOR-PRIORITEIT :-wERKOPORACHT. prioritei t
I

OPORACHT(2].aantal:-oPORACHT(2].aantal+WERKOPDRACHT.aantal
OPORACHT[ 2] .gewicht:-oPORACHT[ 2L.gewicht+WERKOPDRACHT.gew.
[Maak werkinstructie amschrijving]
[Maak omschrijvingen bij plakidentifikaties]

Selekteer S~PDRACHTmbv. set LOKATIE-VJ\N
OPORACHT( 2] .x-haal :-~PDRACHT.X

OPDRACHT[ 2]•y-haal :-S'I'OUWOPORACHT•Y
OPORACHT[1].spreiding:-'3'
OPORACHT[1].x-breng:-oPORACHT[2].x-haal
OPORACHT[l].y-breng:-oPDRACHT[2].y-haal
Selekteer oorspronkelijke werkopdracht

VERVOLG 2 verstrek werkopdracht BOVENLOQPKRAAN
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BEGIN VERVOLG 2 verstrek werkopdracht BOVENLQOPKRAAN

ZOLANG werkopdtel>l
I

Page 12-17
4 september 1986

ZOLANG teller>2

AANOPDR:=AANOPDR+1
OPDRACHT[AANOPDR].aantal-tekst:=O
OPDRACHT[AANOPDR] .x-haal:sOPDRACHT[AANOPDR-1] .x-breng
OPDRACHT(AANOPDR] .y-haal:sOPDRACHT[AANOPDR-1] .y-breng
STURINGVARIABELEN. PINK-volgnummer[KRAANNUMMER] :-

STtJRINGVARIABELEN. PINK-volgnummer [KRAANNUMMER] + 1.
OPDRACHT(MNOPDR] .PINK-volgnummer:=

STURINGVARIABELEN. PINK-volgnummer [KRAANNUMMER]
WERKOPDRACHT. PINK-volgnummer :=OPDRACHT [AANOPDR] .PINK-volgnummer
Selekteer de bij de werkopdracht behorende werkinstructie
OPDRACBT[ AANOPDR] •aantal :=WERKOPDRACHT•aantal
OPDRACHT(AANOPDR] •gewicht: =WERKOPDRACHT.gewicht
[Haak werkinstructie omschrijving]
[Maak omschrijvingen bij plakidentifikaties]
Teller:=werkopdtel

I
I
I
I
I
I
I
I

-------------------------1
I

I +-----------------------1
I 1 WEEU{OPDRACHT. KOMBI-oNDERLIGGEND I

I 1\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \J\.\ \ \ \ \ \ \ \ \ II I I I I II I I I I I I I I IIINII I II I I II I I I I I I I I I
I I Lees onderliggende I Selekteer oorspronkelijke werkopdr
I I werkopdracht I Lees Werkopdracht mbv.
I 1 I WERKOPDRACHT.kombi-data-record
I I I
I I WERKOPDRACHT.PINK-volgnummer:sOPDRACHT[AANOPDR] .PINK-volgnumme
I I Selekteer de bij de werkopdracht behorende werkinstructie
I I verhoog OPDRACHT[AANOPDR] .aantal met WERKOPDRACHT .aantal
I I verhoog OPDRACHT[AANOPDR] .gewicht met WERKOPDRACHT.gewicht
I I [Haak werkinstructie omschrijving]
I I [Maak omschrijvingen bij plakidentifikaties]
I I Teller:-Teller-11--11--------------------------
I Selekteer STOUWOPDRACHT mbv. set LOKATIE-NAAR
I OPDRACHT( 1] .x-breng:-STOUWOPDRACHT.X
I OPDRACHT[l].y-breng:-STOUWOPDRACHT.Y
1------------------------
I STOUWOPDRACBT.stouwstatusa'N'
I\\\\\\\\\\\\\\\\J\.\\\\\\\\\\\\\\\\I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIN1111111111111
I OPDRACHT[l].spreiding:='2' I OPDRACHT[l].spreiding:-'3' I
I I I
I werkopdtel:-werkopdtel-1 I
I Selekteer oorspronkelijke werkopdracht I
I I
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12.1.1.7 [VUl Omschrijvingen]

page 12-18
4 September 1986

De volgende procedures vullen de omschrijgingen die op de kraanter.minal
zichtbaar worden.

BEGIN Maak omschrijvingen bij plakidentifikaties

X:-AANQPDR
plaktel:-1

ZOLANG plaktel<=WERKOPDRACHT.aantal-plakken
I

Maak omschrijving met vermelding van ladingnummer en plakmerk
(mbv. WERKOPDRACHT.ladingnummers en WERKOPDRACHT.plakmerken)

OPDRACHT[X].aantal-tekst:-oPDRACHT[X].aantal-tekst + 1
OPDRACHT[X].tekst[OPDRACHT[X].aantal-tekst]:-emschrijving

1 BEGIN Maak werkinstructie omschrijving
1-------------------------
1 X: -AANQPDR
1-------------------------
I WERKINSTRucrIE.omschrijving-werk is ingevuld
I-N I J'--------------
I OPDRACHT[X].aantal-tekst:-oPDRACHT[X].aantal-tekst + 1
I OPDRACHT[X].tekst[OPDRACHT[X].aantal-tekst]:-
1 WERKINSTRUcrIE.amschrijving-werk
I
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12.1.2 VERKLARING SCHEMA

12.1.2.1 Algemeen.

Page 12-19
4 September 1986

Ten behoeve van test- en log-faciliteiten maar oak am statistische
informatie te kunnen verzamelen meet ieder database-access en ieder bericht
(aan/Van PINK) via een ' schil' worden afgehandeld.
Deze (in eerste instantie lege) schi11en worden later gespecificeerd.

12.1.2.2 <update PLAKINSTRUCTIE Met Nieuwe Lokatie>

Selekteer de bij de plak behorende srouw (mbv. set PLAKinsrouw) en
vervolgens de bij de srouw behorende OPSLAG (mbv. set OPSLAGSTOtJW). VUl
nu de plakinstructiegegevens (attributen) HAALHAL, SCOR'IVAK, HAALVAK,
HMLSTOtJW, STOUWHELFT, HIJSNR, HIJSPOS, X en Y met de corresponderende
gegevens uit de entiteiten PLAK, STOUW en OPSLAG.

- 176 -



TECHNISCH ON'IWERP EINDCONTROLE EN OPDRACHTVERSTREKKING
WERKING

12.1.2.3 <stuur VERPLAATS Bericht BOVENLOOPKRAAN Naar PINK>.
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Dmv. di t bericht wordt aan een bovenloopkraan een verplaatsingsopdracht
gegeven, waarna de kraan een aantal plakken van lokatie xl, y1 naar x2, y2
zal brengen. Het array OPDRACHT en de items MNOPDR en OPDR-PRIORITEIT
zijn reeds bepaald (zie desbetreffend PSD).

NAAM (VEBV)-berichtsoort
zenderid.
ontvangerid

aantal-opdrachten
Voor elke X opdracht
{
opdrachtident
aantal-deelopdr.

INHOUD (item of konstante)

'01'
'POSSBR'
'OOOO'+OPDRACHT.kraanid
(2 karakters F1,F2,E3,E4)

2 char AANOPDR
( l<"X<"AANOPDR ):

OPDRACHT[X].pink-volgnummer (2 karakters)
'OS'

'LS' (brenglokatie)
2
OPDRACHT[X].spreiding
OPDRACHT[X].x-breng
OPDRACHT[X].y-breng

deelopdrachtkode 'LS' (haal-Iokatie)
locatiekode 1
spreidingsid. '0' (standaard haalspreiding)
x-coordinaat OPDRACHT[X] .x-haal
y-coordinaat OPDRACHT[X] .y-haal
deelopdrachtkode 'PA' (lastgegevens)
aantal-plakken OPDRACHT[X].aantal
gewicht-plakken OPDRACHT[X] .gewicht
spreidingsid. '0' (standaard spreiding op gewichten)
deelopdrachtkode '01' (opdrachtstatus)
opdrachtstatuskode 'P' (prioriteit)
prioriteitsgetal OPDR-PRIORITEIT
afsluitteken 'I'
deelopdrachtkode ' T1' (tekst deelopdracht)
1e regeinummer 1
aantal regels . OPDRACHT[X] .aantal-tekst
{ (aantal-tekst keer: l<-T<-aantal-tekst )
format ident '0'
tekst OPDRACHT[X].tekst[T]
afsluitteken ' I'

}
deelopdrachtkode
locatie kode
spreidingsid.
x-coordinaat
y-coordinaat

}
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12.1.2.4 <stuur VERPLMTS Bericht CWARSWAGEN Naar PINIO.
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Dmv. dit bericht wordt aan een dwarswagen een verplaatsingsopdracht
gegeven, waarna de dwarswagen een aantal p1akken van hal 1 lokatie y1 naar
hal 2 lokatie y2 zal brengen. Het array OPDRACHT en het item
OE'DR-PRIORITEIT zijn reeds bepaald (zie desbetreffend PSD).

NAAM (VELW)-berichtsoort
zenderid.
ontvangerid

aantal-opdrachten
opdrachtident
aantal-dee1opdr.

INHOUD (item of konstante)

'01'
'PQSSER'
'OOOO'+OE'DRACHT.kraanid
(2 karakters 32,33)

'01'
OE'DRACHT(l].pink-volgnummer (2 karakters)
'as'

'Le' (breng1okatie)
2
'1' (standaard dwarswagen)
OE'DRACBT(l].y-breng
OPDBACB'1'( 1 ] .hal-breng

dee1opdrachtkode 'Le' (lokatie-dwarswagen)
locatiekode 1
spreidingsid. '1' (standaard dwarswagenspreiding)
y-eoordinaat qE'DMCH'l'( 1 ] •y-haal
hal aanduiding OPDRACHT( 1] .hal-haal
dee1opdrachtkode ' PES' ( lastgegevens )
aantal-p1akken OE'DRACBT( 1] •aantal
deelopdrachtkode ' 01' (opdrachtstatus)
opdrachtstatuskode '1" (prioriteit)
prioriteitsgetal OE'DR-PRIORITEIT
afs1uitteken '/'
dee1opdrachtkode ' Tl ' (tekst dee1opdracht)
le regelnummer 1
aantal rege1s OE'DMCH'l'(1].aanta1-tekst
{ (aantal-tekst keer: l<-T<-aantal-tekst )
format ident ' 0'
tekst OPDRACHT(l].tekst(T]
afs1uitteken '/'

}
dee1opdrachtkode
locatie kode
spreidingsid.
y-eoordinaat
hal aanduiding
}
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12.1.2.5 <stuur INPEIL Bericht BOVENLQOPKRAAN Naar PINK>.

page 12-22
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Dmv. dit bericht wordt aan een bovenloopkraan een inpeilopclracht gegeven,
waarna de bovenloopkraan een lokatie x1,y1 in de desbetreffende hal zal
terugsturen. Het array OPDRACHT en het item OPDR-PRIORITEIT zijn reeds
bepaald (zie desbetreffend PSD).

NAAM (INPE)-berichtsoort
zenderid.
ontvangerid

aantal-opclrachten
opclrachtident
aantal-deelopclr.

INHOUD (item of konstante)

'01'
'roSSBR'
'OOOO'+OPDRACHT.kraanid
(2 karakters Fl,F2,E3,E4)

'01'
OPDRACHT[l].pink-volgnummer (2 karakters)
'02'

deelopclrachtkode 'Ml' (manipulatie deelopclracht)
locatiekode 1
manipulatiekode 'V' (geen verplaatsopclracht)
manipulatiekode 'L' (inpeilkode)
afsluitteken 'I'
deelopclrachtkode 'Tl' (tekst deelopclracht)
le regelnummer 1
aantal regels OPDRACHT[l].aantal-tekst
{ (aantal-tekst keer: l<-T<-aantal-tekst )
format ident '0'
tekst OPDPACHT[l].tekst[T]
afsluitteken 'I'

}
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DEFINITIES

In hoofdstuk 10.10 (Begrippen en codes) van de POSS-dokumentatie is een
volledige lijst opgenomen met alle van belang zijnde definities. De
definities die in dit versiag gebruikt worden, staan hieronder nogmaals
vermeld.

1. stouw: een stouw bevat een hoeveelheid plakken die op dezelfde
Iokatie zijn opgesiagen. Een stouw is kompleet ais deze het
maximale aantal plakken bevat (16 of 12 hoog in de PE-jPF-hal, 8
hoog in het klaarzetvak).

2. Hijs: een hijs bevat een hoeveelheid plakken die in een keer door
een kraan kan worden vervoerd. Een hijs is kompleet ais deze het
maximale aantal plakken bevat (maximale hoogte van 1 meter
-meestal 4 plakken- of maximaal 100 ton).

3. Lengtespeling is de hoeveelheid die aan de Iengte van de plak meet
worden toegevoegd ivm. pesitiebepalingsfouten. De hoeveelheid
lengtespeling is afhankelijk van de lengte van de plak (de oak
20.20.30.20 'opslagparameters').

4. Breedtespeling is de hoeveelheid die aan de breedte van de plak
meet worden toegevoegd i vm. pesitiebepalingsfouten en
'speelruimte' veor de kraan (zie oak punt 2 'Lengte- en
breedtespeling'). De hoeveelheid breedtespeling is afhankelijk
van de breedte van de plak (zie ook 20.20.30.20
'opsIagparameters').

5. Stouwlengte is gelijk aan de lengte van de langste plak in de
stouw. Binnen een stouw mag het lengteverschil tussen twee
wiIIekeurige plakken niet meer dan 3 meter bedragen.
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6. Stouwbreedte is gelijk aan de breedte van de breedste plak in de
stouw. Binnen een stouw mag het breedteverschil tussen twee
willekeurige plakken niet meer dan 100 millimeter bedragen.

7. Opslaglengte is gelijk aan de stouwlengte vermeerderd met de
daarbij behorende lengtespeling.

8. Opslagbreedte is gelijk aan de stouwbreedte vermeerderd met de
daarbij behorende breedtespeling.

9. Vakbreedte is de breedte van de plaatselijk voor opslag
beschikbare ruimte in de hal (begrensd door muren, rails ed.).

10. Vaklengte is de lengte van het yak waarin de stouw staat (en dus
groter of gelijk aan de opslaglengte).

11. Spitwerk bestaat uit kraanhandelingen die nodig zijn om te voldoen
aan geste1de eisen mbt. de volgorde waarin plakken moeten worden
afgevoerd (het verplaatsen van plakken die 'in de weg' liggen en
het sorteren van een hijs in de goede volgorde).

12. Klaarzetvak is een buffervak tussen aanvoer vanuit de rest van de
hal (PE/PF) en afvoer naar de warmband. Oit Yak verzorgt een
buffervoorraad voor als het POSS-systeem uitvalt en doet eveneens
dienst als compensatie voor tijdelijke kraanbeperkingen (bv.
doordat er voor bepaalde plakken veel spitwerk moet worden
verricht) •

13. Tweelingplakken zi jn twee bi j elkaar behorende plakken die naast
elkaar een warmband oven ingaan (ipv. achter elkaar). Deze
plakken zijn maximaal 6 meter lang.

14. Familiekode is een kode die als klassifikatie wordt toegekend aan
'niet order besteDde' plakken (ook weI voorraad plakken genoem:i).
Deze kode wordt toegekend op basis van plakbreedte en kwaliteits
aanduiding.
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Aanvoer, 41
Accesstijden, 69, 71
Afbakening, 61
Afhandeling., 75
Aktiviteiten, 12
Annuleren, 23
Annuleringen., 73

Beweegruimte, 16
Bezettingsgraad, 59
Blind, 8
Blokgewalste, 8
Blokkade's, 65
Bovenloopkranen, 48
Breedte-efficiency, 27
Breedte-indeling, 19, 30, 57
Breedte-spreiding, 45
Breedtekategorie, 80
Breedtespeling, 15
Breedtespeling:, 57
Breedtevariatie, 19
Brengopdracht, 48
Buffering, 52
Buffervoorraad, 35
Buitenparken, 23

Capaciteit, 35
Consistentie, 13
Continu-gietmachine, 8
Coordinaten, 14, 17
Cyclisch, 34

APPENDIX B

TREFWOORDEN

Fase's, 10
Fragmentatie, 20, 29
Fragmentatieproblemen, 22
Fragmentatieverliezen, 19
Funktionele, 12

Gebieden" 49
Geblokkeerde, 45
Gekoppe1de, 60
Geprogrammeerd, 44
Geprogrammeerde, 57
'geprogrammeerde'-vakken., 59
Gewichtsmeting, 14
Globaal, 61

Haalopdracht, 48
Halbelegging, 13
Halbezetti~g, 24
Halfportaalkraan, 8, 48, 52
Hijs, 65
Hijscombinaties., 65
Hijshandelingen, 38
Hijsvorming, 53
Hoogtejbreedte, 57

Indeling, 18
Indelingsproblematiek, 14
Ingedeeld, 33
Inpeillokatie, 68
Inversies), 76
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oataflow-diagrammen, 61
oatamodel., 10
Oatastructuren:, 11
Doe1stel1ing, 11
Doorzet, 35
Drukknop, 60
Dwarstransport, 8
Dwarswagen, 39, 48
Dwarswagens, 36, 52
Dynamic-update, 69

Efficiency, 43
Efficient, 59
Eindbestemmdng, 40
Eindcontro1e, 65

Fami1ie-kode's, 41
Fami1iekode, 46
Fami1iekode's, 28

Page Index-l
4 September 1986

Keuzegeta1, 51
K1aarzetvak, 9, 32 to 33, 35
Klaarzetvak., 44, 57
Koppe1procedure, 41
Kraan, 16, 87
Kraancapaciteit, 19, 21, 24, 38,

60
Kraancapaciteit., 7
Kraanparameters., 75
Kraantoewijzing., 65
Kranen, 8
Kreeren, 23

Laden, 53
Lange, 57
Lengte-efficiency, 25
Lengte-inde1ing, 22 to 23, 30, 56
Lengte-indeling., 66
Lengte-indeling:, 57
Lengte-spreiding, 45
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Lengtegroepen, 41
Lengtespe1ing, 15
Lengtespe1ing:, 57
Lengtespreiding, 59
Lokatie-bepa1ing., 65
Lokatie-berekeningen, 45
Lokatie-naar, 76
Lokatie-van, 76
Lokatie., 66
Lossen, 53

Methodiek, 19
Midden, 15

'normale'-kraanhande1ingen, 60

Qmva11en, 22
ontkoppe1de, 60
ontkoppe1en, 41
Cp-de-route, 65, 76
Opdrachtverstrekking., 65
Opruimaktivi tei ten , 20
Ops1ag, 80
Ops1ag" 80
Ops1ag-capaciteits-ver1ies, 59
Ops1ag-efficiency, 55
Opslagalgorithme:, 11
Opslagalgoritme, 57
Opslagcapaciteit, 6 to 7, 8, 18

to 19, 22, 30 to 32, 46, 59
Opslagefficiency, 59
Opslaghallen, 8
Opslaginfo, 80
Opslagkode, 81
Opslagmethodiek, 12, 54
Ops1agmethodiek., 10
Opslagmethodiek:, 11
Opslagparameters, 56
Opslagparameters" 75
Opslagstatistiek., 66
Opslagstouw, 80
Opt( ), 28
Optimaal, 7
Optimalisatie, 54
Optimaliseren" 23
Order, 46
Orderbestemde, 41
Orderidentifikatie, 28
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Plak, 70, 80 to 81
PIakbreedte, 27
plakgegevens:, 57, 59
Plakhandelingen, 37 to 38
plakinstouw, 80
plakinstructie, 70
Plakinstructies, 75
plakken-pakket., 22
plakkenpakket, 25
Plaklengte, 25
Plak1okaties, 13
Plakopzoeklijsten, 33
Plakstromen, 37
Pol, 53
Pol-volgorde, 45
positiebepalingsfouten, 15
Positiebepa1ingssyteem, 14
Prioriteit, 51, 55
Prioriteit" 65
prioriteiten, 9
prioriteitsverhoging, 65
Processen, 61
Produktiemiddelen, 13, 36, 48
Programmering, 10

Referentienummer, 68
Regisseur/kraaienest., 10
Restruimte, 21
Richtbreedte., 19
Rooster, 39, 65
Route, 45, 49, 51
Routing, 65

Selektie, 65
Soort-vak, 80
Speling, 16
'spit'-kraanhandelingen, 60
Spitaktiviteiten, 57
Spitfaktor, 37 to 38
Spitruimte, 59
Spitruimte:, 29
Spitten, 37
Spitwerk, 39, 53
Spitwerk" 65
Stagnatie., 23
Statistiek, 7
Statistische, 59
storing, 9
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Owner, 76

parameters, 57
Pauze., 73
Pieken, 23
Pink, 14, 75
Pink., 10

Stouw, 80
Stouw-nummering, 39
Stouwhe1ft, 81
Stouwhijskombistatus, 77
Stouwhoogte., 59
Stouwnummers, 17
Stouwopdracht, 76
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TREFWOORDEN

stouwplaats, 46
strip, 84
Striplengte, 84
Sturing, 6 to 7, 11
sturing., 14
Sturingparameters, 87
Sturingparameters., 67
Sturingsmechanisme, 43
Sturingvariabelen, 86
Subsysteem, 61

Tandel1HJpdracht, 40
Tandemprincipe., 50
Tangkontakt, 14
Technisch, 12
Timing, 65
Toegewezen, 77
Toevoegen-plakinstructies., 73
Trein, 53
Tussenruimte, 15, 33
Tweelingplakken, 22, 34

uitgevoerd, 66
Uitvoerbaar, 65, 76
Uitvoerbaar-kombi, 77
Uitwijk, 10

Vak, 84
Vakindeling, 22
Vakindeling., 84
Vakken, 56
Vaknummers, 17
Verblijftijd, 24, 56
Verlader" 11

Page Index-4
4 September 1986

Verliespost, 28
Ver1iesposten, 31
Verliesposten., 18, 32
Verminderdebreedtespeling, 33
Verplaastingen, 38
Verplaatsing, 39
Verplaatsingen, 21, 54 to 55
Verplaatsingen', 58
Verplaatsingen., 66
Verplaatsingsgetal, 50
Verschuivingsoperaties, 24
Vfragm, 29
Vloeroppervlak, 25
Volging, 11
Vrij, 83
Vrijestouw, 83
Vrijestouwvak, 83
Vspit, 29
Vstouw, 29
Werd, 28
Walsweek, 41
Warmbandovens, 8
Warmbandwalserijen" 8
Warme, 45, 57
warme-inzet, 8
Werkgroep, 10
Werkinstructie, 75
Werkinstructies, 13, 68
Werkopdracht, 48, 76 to 77
Werkplakken, 69
Werkplakken), 71
Werksoort, 69
werkstatus, 69
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APPENDIX C

SITUATIESCHETS

I " I IIII
IIII PH-hal IIII
I " I IIII

I I I I

1"""'Br1 1"""'Br1
I 32 I PG-hal (open) I 33 I
I I I I

+--+ I I I

I-Tm I F1 mr 1F2
I IIII PF-hal [+]

I " I
[+ ]

I IIII I IIII I
I I I I I I

TITT I E3 I E4 mr E6 I
IIII [+ ] PE-hal [+ ] 1111 ****[+]***** I
1111 I I IIII **** 10000ooo00ססooo00ooo000 I

""IIII
IIII - rooster van dwarswagen (!M32,r:m33).
IIII

• treinspoor.

IXX
[+] • kraan XX (F1, F2,E3,E4 bovenloopkraan; E6 halfportaalkraan).
I

***** • klaarzetvak.

000000 • warmbandovens (ontstapelaar en rollenbaan).
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SITUATIESCHETS

apmerking: PG- en PH-hal zijn ongestuurd gebied.
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DATABASE-SCHEMA

S'IURINGPARAMETERS

S'l'URlNGVARIABELEN

WERKINSTR
(WERKSTA'IUS )

I
I WERKPLAKREN
V

PLAKINSTR

S'I'OUWOPDR I
(S'roUWHIJSKOMBISTATUS) I

I
I LOKATIE VAN LOKATIE NAAR
I (OP DE 'RourE, I
I UITVOiRBAAR, I
I ro~~, I
V UI'I'VOERBAAR-KOMBI) V

WERKOPDR

Page 0-2
4 September 1986

VRIJ
(VRIJESroUW, VRIJESTOUWVAK)

STRIP
( STRIPLENGTE)

I
I RRAANBUFFER

V

OPSIAG

I
I OPSIAGSmm
I (OPSIAGINFO)
V

STOUW

PLAK

VAl<
(VAKopNUMMER )

I I
I STOOWinVAK I S'roUWopBREEDTE
V V

I PLAKinsTOUW
V

I
f'

"
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