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SAMENVATTING

Het onderzoek waarover in dit rapport geschreven wordt, maakt dee~ uit

van een onderzoeksproject dat door DSM in Geleen en de TH in Eindhoven

in een samenwerkingsverband wordt uitgevoerd. Dit project draag de

naam: "ergonomische aspecten van procesbewakingssystemen i.c. meld

systemen in centrale meet- en regelkamers ll , en wordt gesubsidieerd

door de EGKS onder nummer 7245/32/6/006.

Het hier beschreven onderzoek heeft als doel het nagaan in hoeverre

een meldsysteem (in de literatuur vaak proces-alarm-systeem genoemd)

ergonomisch is aangepast aan de mogelijkheden en de beperkingen van

de meetkameroperator. Een meldsysteem kan hem immers zowel helpen als

hinderen bij de uitvoering van zijn taken.

Het verzamelen van de benodigde gegevens Yond plaats in de meetkamer

van een kunstmestfabriek (UKF-SBB-Nitraatfabriek 2, Geleen). De mel

dingen werden na hun verschijnen meteen genoteerd op speciale formu

lieren en door een operator, die voor dit onderzoek was vrijgemaakt,

van zijn beoordeling voorzien. Het onderzoek geschiedde derhalve in

nauwe samenwerking met de operators van de fabriek. De gegevens wer

den daarna met een rekenmachine verwerkt. De formulieren werden

speciaal t.b.v. deze gegevensverzameling ontwikkeld.
"_.- -- - - ---

Naast dit onderzoek in een praktijksituatie, werd gepoogd om een zgn.

flakkerdruk-meldsysteem wat meer fundamenteel te beschrijven.

Op basis van de verkregen resultaten werden enkele conclusies getrok

ken en aanbevelingen gedaan, o.a. t.a.v. de bouw van nieuwe meld

systemen. De belangrijkste hiervan zijn:

- ter bestrijding van de zgn. alarm-inflatie kan men hysteresis

effecten en (de door ons zo genoemde) "clusterquitteringll toepassen;

afgaande meldingen zijn in deze fabriek nauwelijks minder belangrijk

dan opkomende meldingen;

- een meldsysteem heeft meer een informatief dan een alarmerend karak

ter. Het is daarom beter om van een "meldsysteem" (annunciator

system, attention-system) dan van een "alarmsysteem" te spreken.

Eindhoven, februari 1980

Jo Bonten

"",,,,",
><:>"",,0
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VOORWOORD

Zeer vele mensen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit afstu

deerrapport (zie ook: "Documentatie van dit rapport").

lr. H. Kragt en Prof. F.J. Kylstra hebben mij in de juiste banen van

het project gehouden en vele kritische aanmerkingen gemaakt m.b.t. de

taal, de stijl en de inhoud van mijn rapport.

lng. F. Cellissen en Ir. D. Kortlandt hebben mij binnen DSM begeleid.

De HTS-stagiair J.G.J. van Dijk heeft mij erg veel geholpen bij het

observatie-onderzoek, en wel bij het observeren, bij het coderen van

de gegevens voor verponsing en bij het maken van programma's.

De productiechef van de Nitraatfabriek 2, Dhr. J. Hougardy, en(de chefs van

dienst stelden mij in staat om in de centrale meetkamer van deze

fabriek het observatie-onderzoek op te zetten en uit te voeren. In

feite verrichtten de operators van de continu-dienstploegen hierbij

het zware werk. Zij zetten samen met mij het onderzoek op en verrichtten

de observaties. Al deze werkzaamheden deden zij ondanks het vele werk

dat zij hadden wegens een op handen zijnde vernieuwing van de fabriek.

Gedurende de tijd dat ik bij DSM werkte, had ik mijn domicilie bij

mijn ouders. Zij hielden erg veel rekening met het feit dat ik onregel

matige diensten moest lopeno

Bij speciale problemen aangaande het proces en de meetkamer kon ik bij r--'

_ de heren W. G. Ubben en W. Limpens aankloppen. ~_
-------"""..";~\i4'- ~';'--_:... L~-"il.::;.;~~-'=~~:~ -::-:·.:..'"'7"---:\.:.:.- _.'~ ~ ~~_:..-"...;:: : =:_.-:-:!:~,.;l__~........ ",i :--"",,","!:---.,--~ "-""'"?'" ::=:.---~~_

De heer M.-~Goo~~~ns, en enkel;-~nderen, hielpen mij bij DSM als de com-

puter' "weer eens nie:t deed wat ik wi1deli-~_~-p-d~-iHwerd ik hiermee geholpen _r-

doort~.~-G=-:-_yerkOeI}en~.------------ -- ----
~~------------------ ------------ ------------- - ,

Voor de vele problemen aangaande de statistische verwerking- van de reS-uFo--'

taten, kon ik terecht bij Ir. J. Praagman.

De heren D. Smets en P.J. de Clerq zorgden voor enkele tekeningen en de

foto's van dit rapport. De heer P. Romers droeg er zorg voor dat enkefe

tussentijdse rapporten door de typekamer van DSM tot mooie exemplaren

werden getypt. En Marleen van Baalen verzorgde al het typewerk van dit

eindrapport. Zij vond het niet erg dat onverwacht dit typewerk op een

haastklus uitliep.

Al deze mensen, en nog vele anderen, heel hartelijk dank voor Uw fijne

m~dewerking. Zonder Uw inspanning was dit rapport er nooit gekomen.

Eindhoven, februari 1980

Jo Bonten
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1: INLEIDING

Hier voor U ligt een verslag over een onderzoek dat gedaan werd in

het kader van het verbeteren van meldsystemen in meetkamers, in die

zin dat ze meer aangepast worden aan de capaciteiten van de meet

kameroperators.

Dit verslag heeft speciaal betrekking op de zgn. flakkerdrukmeld

systemen. Na elkaar komen in dit verslag aan de orde:

1. de achtergronden van het onderzoek;

2. begrippen t.a.v. flakkerdruk-meldsystemen in het algemeen;

3. de onderzoekssituatie;

4. de methoden van het onderzoek;

5. de eerste resultaten, conclusies en aanbevelingen.

In hfdst. 2 wordt globaal ingegaan op wat een meldsysteem is,

en waarom en binnen welk kader van een onderzoeksproject dit

onderzoek wordt gedaan.

Opdat men de resultaten van het onderzoek goed kan interpre

teren, moet men een goede beschrijving hebben van wat een

meldsysteem is, waarvoor ho·t dient, wat het weergeeft en hoe

het werkt, zonder dat zij over technische details gaat. Een

dergelijke uitvoerige functionele beschrijving van een

flakkerdruk-meldsysteem was niet te vinden. Daarom werd ermee

een begin gemaakt, en weI in hfdst. 3 en in bijlageI:·

ad 3: De onderzoekssituatie

Ten behoeve van de onderzoekingen naar de goede en minder

goede eigenschappen en constructies van meldsystemen, werden

enkele meldsystemen in "het veld" (in bedrijven) gekozen. 20

ook voor het in dit rapport beschreven onderzoek.

Om de resultaten van dit onderzoek te kunnen interpreteren en

enkele methodieken ervan te kunnen verantwoorden, werden de

fabriek, de meetkamer en vooral het meldsysteem gedocumenteerd

en beschreven in hfdst. 4 en hfdst. 5.
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ad 4: ~~_~~!~~~~~_~~~_~~!_~~~~!~~~!

Ret onderzoek betrof een zgn. "quantitatieve analyse" (zie

subpar. 2.4.3.) van het meldsysteem, en maakt deel uit van een

groter onderzoek naar de goede en minder goede eigenschappen

van dit meldsysteem. In dit rapport staan de onderzoeksmethoden

beschreven. Deze beschrijving bestaat uit:

- de keuze van de gegevens die wij wilden verzamelen (par.

6.~.);

- de wijze van het verzamelen van deze gegevens (par. 6.3. tim

6.6.).

ad 5: ~~_~~!~!~_!~~~!!~!~~~_£~~£!~~~~~_~~_~~~~~~!~~g~~

Na deze beschrijving van de methoden volgen:

- de eerste resultaten en de uitwerkingen ervan (hfdst. 7);

enkele conclusies en aanbevelingen (hfdst. 8).

0,..•.•.. "" _
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2. DE ACHTERGRONDEN VAN HET ONDERZOEK

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden in het kart toegelicht de oorzaken die geleid

hebben tot het onderzoek waarop dit rapport betrekking heeft. De

laatste paragraaf bevat een lijst van wat tijdens dit onderzoek gedaan

is.

Achtereenvolgens komen aan de orde de volgende achtergronden:

- het kader van het onderzoeksonderwerp;

- het kader van het onderzoek, organisatorisch·· en historisch;

- de sterkte-zwakte-analyse;

- mijn afstudeeropdracht (incl. wat gedaan is).

2.2. Het kader van het onderzoeksonderwerp

2.2.1. Procesbewaking in het algemeen

Een kenmerk van de huidige, sterk technisch getinte tijd is, dat er

omvangrijke en ingewikkelde processen zijn die door een of enkele

mensen moeten worden bewaakt, d.w.z. worden overzien en beheerst.

Het begrip "proces" is hier zeer algemeen bedoeld; bijvoorbeeld een

chemisch proces, het autoverkeer in een stad en het varen met een

supertanker (Rijnsdorp, 1979).

De procesbewakende mensen bevinden zich in een zgn. regelkamer

(meetkamer). Zij krijgen informatie auditief en visueel door mate

riele systemen gepresenteerd, en zij hebben bedieningsmechanismen

ter beschikking am in te grijpen. Daarnaast staan hen nag communi

catie-middelen ter zijde (o.a. telefoon, mobilofoon) am te kunnen

communiceren met de "mensen in het veld" die elk een klein deel van

het proces onder hun hoede hebben en er dichter bij staan, en/of hen

op te dragen een ingreep te verrichten, en am te kunnen communiceren

met anderen buiten het beheerde proces.

2.2.2. Procesbewaking in een chemisch bedrijf

Opdat de bewaker van een chemisch proces (meetkamer-operator) het

proces kan overzien en beheren, staan hem ter beschikking de zgn.

instrumentele bewakingssystemen (zie definities in bijl. 11.1.2.).
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Het bewakingssysteem toont aan de operator permanent of op verzoek

van hem de toestand van de verschillende procesgrootheden plotse

linge veranderingen in deze toestand, of nieuwe (gevaarlijke of .

ongewenste) toestanden krijgen van het bewakingssysteem extra aan

dacht d.m.v. meldingen (ook wei alarms genoemd). Een melding be

staat uit een combinatie van een speciaal akoestisch signaal en een

speciaal optisch signaal. Naar de wijze waarop de bewakingsystemen

de informatie aan de operator presenteren, delen wij ze in in drie

groepen (Moberts en Cellissen, 1979, bijlage I; zie ook fig. I):

- conventionele systemen, presentatie m.b.v. meters en lampjes;

- geavanceerde systemen, presentat~em.b.v. beeldschermen en prin-

ters;

- gecombineerde systemen, deels geavanceerd, ~eels conventioneel.

In de volgende subparagrafen worden enkele malen deze termen ge

bruikt.

Om de toestand van het proces te belnvloeden, kan de meetkamer

operator via het bewakingssysteem (delen van) de eigenlijke fabriek

bedienen of (bijv. telefonisch) een veldoperator opdragen om een

ingreep te verrichten.

2.2.3. Meldsystemen

Zoals in subpar. 2.2.2. is gezegd, worden plotselinge veranderingen

in de toestand van een of meer procesgrootheden of nieuwe toestanden

gesignaleerd op een voor de operator opvallende manier d.m.v. mel

dingen (soms ten onrechte "alarms" genoemd; zie hfdst. 8).

De meldingen worden gegeven door een daartoe geconstrueerd deel van

het bewakingssysteem: het meldsysteem. Elke melding blijft net zolang

bestaan totdat de operator aan het systeem te kennen geeft (d.m.v.

een druk op een knop) dat hij haar heeft gezien (d.w.z. waargenomen

en geinterpreteerd). Deze "ik-heb-gezien"-bevestiging heet "quitteren".

De operator is verplicht om iedere melding te quitteren. Dit betekent

dat hij elke melding moet opmerken en haar betekenis moet onderkennen •.' .
Daarnaast geldt als eis dat hij elke melding zo spoedig mogelijk moet

quitteren. Iedere melding kan daarom betekenen een onmiddellijke onder

breking van zijn werk- en denkproces.

Het interpreteren en de gedachtenonderbreking vereisen een mentale

inspanning van de operator. En te vaak vereist het meldsysteem te veel
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FIG. 1 DIDELING VAN DE BEWAKINGSSYSTEMEN NAAR PRESENTATIEWIJZEN
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(onnodige) mentale inspanning. Dit is ons uit de literatuur over

allerlei onderzoekingen m.b.t. meetkamers gebleken (zie subpar.

2.4.2.).

Ret in dit rapport beschreven onderzoek heeft als doel bij te

dragen aan het ontwikkelen van criteria voor het maken van minder

veeleisende meldsystemen. Als onderzoeksonderwerp werd het meld

systeem van een bestaande meetkamer met conventioneel bewakings

systeem in een kunstmestfabriek gekozen.

2.3. Ret kader van het onderzoek

2.3.1. De plaats van het onderzoek binnen een omvangrijk project

Ret onderzoek dat de grondslag van het hier voor U liggende verslag

vormt, maakt deel uit van een groot en omvangrijk onderzoeksproject

in ons land. Een aantal universiteiten en hogescholen en enkele

grote chemische concerns in ons land werken samen in dit project,

dat gericht is op:

- evaluatie van de inrichting van de meetkamer;

- evaluatie van de wij zen van presenteren van de, informatie aan de--

procesbewakers;

- kennis over de manieren waarop een procesbewaker deze informatie

interpreteert;

kennis over de manieren waarop een procesbewaker een voorspelling

doet omtrent het toekomstige verloop van het proces als hij niet

ingrijpt;

kennis over zijn wijze van ingrijpen om dit verloop te veranderen.

In dit onderzoeksproject wordt gepoogd om tot algemeen geldende con

clusies te komen t.a.v.:

- een ergonomisch verantwoorde inrichting van een meetkamer;

de bes te wij zen van pres-en-teren van de :verschi llende _typen-{Ii-for

matie;

- het gedrag van de procesbewaker:',bij de verschillende toestanden van

het (mede) door hem beheerste proces;

- verbetering van de opleiding en de instructies t.a.v. de bewaking

van het proces.

Ret hier voor U liggende verslag behandelt de quantitatieve (zie sub

par. 2.4.3.) helft van het onderzoek dat in het kader van dit project
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is uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek valt binnen het subkader

van het verbeteren van de wijze van het presenteren van de infor

matie. Het heeft niet het volledige informatie-presenteer-systeem

als onderzoekselement, maar slechts een deel ervan: het zgn. meld

systeem; en dan aIleen nog maar dat van een conventioneel bewakings

systeem (zie subpar. 2.2.2.) in een chemisch bedrijf (in dit geval

een kunstmestfabriek).

2.3.2. De historische achtergrondenvan het onderzoek

Slechts een korte voorgeschiedenis gaat aan het onderzoek vooraf.

Een aantal mensen binnen DSM-Geleen (o.w. F. Cellissen en D.

Kortlandt bij de IDC~Merso) en de TH-Eindhoven (o.w. H. Kragt bij

Bdk-OPs) kwamen na een literatuurstudie tot de conclusie dat vele

onderzoekingen zijn gedaan m.b.t. meldsystemen, maar dat niemand

van de onderzoekers de meetkameroperators had ondervraagd over hun

waarderlng voor het meldsysteem. Daarom besloten zij op 19 juni 1978

om zelf een onderzoek te beginnen, waarbij de operators weI betrok

ken zouden worden.

Maar al meteen bij de opzet ervan werd het hen duidelijk dat in de

literatuur iedereen zijn eigen definities hanteerde, zodat zij eerst

hierin orde op zaken moesten stellen. Samen met een stagiaire

stelden zij lijsten van begrippen op, en beschreven zij allerlei

aspecten (zoals de werking) van de verschillende typen meldsystemen

(Moberts en Cellissen, 1978). Daarna zetten zij, samen met een twee

tal stagiaires, een proefonderzoek op en voerden het uit. Dit ge

schiedde in een bestaande meetkamer in een polyetheen-fabriek. Het

onderzoek was derhalve gericht op het achterhalen van hoe de wijze

van presenteren van de informatie door het aldaar gebruikte geavan-
* -ceerde meldsysteem door de operators gewaardeerd werd, en in hoeverre

deze wij ze ergonomisch was aangepast- aan de (operators. Bij dit onder-

zoek moesten de operators hun interpretatie van deze meldingen

informatie aan de onderzoeker kenbaar maken, en hun mening geven

over de wijze van het presenteren ervan en hoe zij de presentatie

liever hadden gezien. Dit onderzoek was nog tamelijk exploratief

van aard (v.d. Ende en Verhoef, 1973, subpar. 1.2.5) en viel in

tweeen uiteen (zie subpar. 2.4.3.):

*-- _~_ ...~ ....~. _ .'1,.".".,.:-- -",'

In feite was-het aen gecombineerd systeem, maar het conventionele
~_deel gaf zo weinig meldingen, dat het niet in het onderzoek betrok

''- ken werd.
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- het zgn. qualitatieve onderzoek, en

- het zgn. quantitatieve onderzoek.

Op basis van dit proefonderzoek zetten een stagiair en ik het

quantitatieve deel van zo'n onderzoek in een kunstmestfabriek op,

en voerden het uit. Zowel bij het opzetten ervan, als bij de uit

voering, waren de operators ons zeer behulpzaam.

Daarnaast heb ik gepoogd om op basis van de t.b.v. het proefonderzoek

gemaakte begrippenlijsten en beschrijvingen een meldsysteem (van een

bepaald type: Flakkerdruk) als een samenstelsel van losse delen te

zien, en deze afzonderlijk te beschrijven.

Ret onderzoek, de resultaten ervan, en de visies staan beschreven in

dit rapport.

Ret qualitatieve complement van ons onderzoek in de kuns.tmestfabriek

wordt door R. Kragt verricht en uitgewerkt (1980).

2.4. De sterkte-zwakte-analyse

2.4.1. Inleiding

Meldsystemen hebben hun sterke en zwakke punten (goede en minder goede

eigenschappen). Ret begrip "sterk" of "zwak" betekent in dit verband

hoofdzakelijk hoe goed de operator met de gepresenteerde informatie

kan werken, dus hoe goed het meldsysteem aan hem is aangepast. Daar

naast kunnen enkele criteria van de productiestaf, de ontwerpers en de

aard van het proces een rol spelen.

Een zwak punt kan bijv. zijn de zgn. "alarm-inflatie". Dit betekent

dat het systeem op sommige momenten zoveel meldingen genereert die

voor de operator onbelangrijk zijn (bijv. omdat hij weet dat ze komen)

dat hij de kans loopt een zeer belangrijke melding over het hoofd te

zien.

Een sterk punt kan bijv. zijn de manier waarop de lampjes over de

presentatiepanelen gerangschikt zijn (bijv. over grafic-panel), of

de "intelligentie" van de computer.

Ret onderzoek naar wat de sterke en zwakke punten van een meldsysteem

zijn, heet "sterkte-zwakte-analyse" .

. -_..",,,,,,~- _.-"_..""'--'-.,.j,.".".-..------.
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Helaas zijn de zwakke punten op dit moment van nogal ernstige aard.

Dit wordt duidelijk uit de literatuur erover. In de volgende subpar.

gaan wij even op enkele uitspraken in de literatuur in. In de daarna

volgende subpar. wordt in het kort de aard van ons onderzoek beschre

ven.

2.4.2. Enkele uitspraken in de literatuur overmeldsystemen

In deze subpar. wordt gerefereerd naar enkele uitspraken van enkele

onderzoekers m.b.t. meldsystemen. Zij worden letterlijk geciteerd in

de bijlage IV.

Tijdens onderzoekingen in meetkamers naar de algemene ergonomische

aspecten, werd hetaan D. Kortlandt en H. Kragt duidelijk dat (1978,

pag. 135)

- het meldsysteem verbetering behoeft, en moet worden aangepast aan

de capaciteiten van de operator.

Zoals gezegd in subpar. 2.2.3. moet de operator iedere melding onder

kennen en interpreteren. Kortlandt en Kragt betogen dat (1978, pag.

137) :

- de operator in moeilijkheden komt als de meldingen snel achter

elkaar komen (met tussentijden kleiner dan 10 sec.). De operator

zal dan:

~ of het interpreteren achterwege laten om zodoende de mentale

last op zichzelf te verlichten;

- of de mentale last op zich nemen, maar hiervoor kan hij later

boeten met een maagzweer.

Ook P.K. Andow, F.P. Lees, E. Edwards en T.J. Williams vinden (al

in 1974) dat een meldsysteem verbetering behoeft (Andow en Lees,

1974, pag. 300; Edwards en Lees, 1974, pag. 418; Williams, 1974,

pag. 63). Volgens hen zijn:

- meldsystemen vaak een van de meetkameronderdelen die het minst

aan hun doel beantwoorden.

De eerste drie van hen voeren hiervoor een aantal redenen aan, waar

onder:

- geen duidelijke filosofie bij het ontwerpen ervan;

- verwarring tussen het weergeven van meldingen en het weergeven

van procestoestanden;

er worden te veel (proces-) variabelen voorzien van een eigen

signalering in het meldsysteem.
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Williams stelt dat:

- de meldingen elkaar in ijltempo opvolgen als een productie-eenheid

wordt opgestart.

De gevolgen hiervan hebben wij zojuist bij de uitspraken van Kortlandt

en Kragt gezien.

Tijdens mijn onderzoek kon ik de uitspraak van Williams alleen maar

bevestigen. Bovendien werden de meeste van de meldingen die bij het

opstarten horen, verwacht. Om het noteren van de mening en de inter

pretatie van de operator voor de onverwachte en belangrijke meldingen

nog te kunnen bijhouden, moest het begrip "cluster" (ongeveer: ver

zameling van alle meldingen die bij het starten behoren) worden inge

voerd in ons onderzoek (zie subpar. 6.4.3.).

Wat betreft de geavanceerde meldsystemen, die van een computer

voorzien zijn, is de situatie nauwelijks beter dan bij de conventio

nele systemen met de kasten vol relais-logica.

Volgens Andow en Lees (1974, pag. 301):

- worden de bijna onbeperkte mogelijkheden van de computer nauwelijks

gebruikt, maar "borduurt ll men bij de ontwikkeling van een geavan

ceerd systeem voort op de werking van de conventionele systemen met

(de qua mogelijkheden zeer beperkte) relais-logica.

Op de beurs IIRet Instrument" van 1979 (in het RAI-gebouw in Amsterdam)

kreeg ik niet het idee dat de situatie sinds 1974 essentieel veranderd

is, alle mooie kleurenplaatjes op beeldschermen ten spijt. Systemen

die de meldingen op een printer presenteren, worden door Andow, Lees

en Williams zelfs als nog slechter omschreven dan de conventionele

systemen. Een van de oarzaken is dat de meldingen ~n chronologische

volgorde worden geprint en in geen enkel opzicht gegroepeerd worden,

zoals uit de artikelen van Kortlandt en Kragt (1978, pag. 139/140) en

van Cellissen en Kragt (1979, pag. 39) geconcludeerd kan worden.

De Purdue-Europe Technical Committee no. 6 on Man-Machine-Communications

verzamelde in 32 verschillende chemische bedrijven informatie over de

meetkamers van de ontwerpers en staven van de fabrieken, maar vreemd

genoeg, vroegen zij niet de procesoperators naar hun kennis en ideeen

(Kortlandt en Kragt, 1978, pag. 135).

2.4.3. Ret eigen onderzoek

Wij vinden dat naast degenen die een meldsysteem hebben ontworpen of

gebouwd, ook de gebruikers ervan, de meetkameroperators, geraadpleegd
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moeten worden. Daarom staat in ons onderzoek het ondervragen van de

operators centraal. Wij willen te weten komen wat hun kennis van en

ideeen over het meldsysteem zijn, en hoe goed zij met de gepresen

teerde informatie kunnen werken. Daarom moeten wij observaties en

metingen in de meetkamer zelf doen. Dit houdt in dat wij aldaar

dienen vast te leggen:

Ie. hoeveel waarde de operator aan elke melding hecht, en hoe deze

waar4ering afhangt van de processituatie; en

2e • hoe hij het systeem globaal beoordeelt.

Deze wijze van onderzoek als onderdeel van de sterkte-zwakte-analyse

wordt hieronder iets toegelicht.

Ad Ie. De meldingen zelf dienen te worden vastgelegd om later te

kunnen achterhalen welke de meldingen zijn geweest. Dit vast

leggen kan door het bewakingssysteem zelf geschieden, of door

een mens. De gecombineerde en geavanceerde systemen hebben

vaak een meldingenprinter; de conventionele systemen hebben

daarentegen vaak niet iets dat de meldingen vastlegt voor later.

De waardering van elke melding door de operator geschiedt door

een direct daarop volgende ondervraging van de operator. Deze

waardering wordt onmiddellijk op een observatieformulier vast

gelegd. De onderzoeker is dus zelf tijdens de observaties

steeds in de meetkamer aanwezig. Daarna worden de gegevens

uitgewerkt m.b.v. een computer. Dit onderzoek heet de quanti

tatieve analyse.

Ad 2e • De globale waardering voor het systeem door de operator en de

algemene indrukken en zijn ideeen erover worden in een per

soonlijk gesprek met hem buiten de meetkamer vastgelegd. Daarna

worden de gegevens met de hand uitgewerkt. Dit onderzoek heet

de qualitatieve analyse.

Ret voor U, lezer, liggende rapport heeft, zoals in subpar. 2.3.2. is

gezegd, betrekking op de quantitatieve analyse van een meetkamer in

een kunstmest-fabriek. De hierbij behorende qualitatieve analyse wordt

door H. Kragt in een afzonderlijk rapport beschreven (JirSO):
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2.5. Ret afstuderen

2.5.]. De afstudeeropdracht

Mijn afstudeeropdracht omvatte een (exploratief) quantitatief onderzoek

van twee meldsystemen (een conventioneel en een geavanceerd) t.b.v. de

sterkte-zwakte-analyse ervan. Dit onderzoek zou bij elk van beide

meldsystemen bestaan uit:

- het nagaan welke aspecten van de beoordeling door de operator over

een melding ik te weten wil komen;

- een methode of mechanisme ontwerpen waarmee de meldingen en de bov.en

genoemde beoordelingsaspecten vastgelegd kunnen worden;

- het verwerken van de zo verkregen gegevens;

- aan de hand van de resultaten conclusies maken en aanbevelingen

doen.

Nadat beide meldsystemen afzonderlijk zouden zijn onderzocht, zouden

zij vergeleken worden. Rieruit zouden misschien ook de al of niet

logische gedachtengangen van de ontwerpers van de meldsystemen kunnen

worden afgeleid.

Bij het onderzoek behoren ook literatuurstudies.

2.5.2. De uitvoering van het onderzoek

Relaas bracht het onderzoeken van het conventionele meldsysteem meer

werk met zich mee dan was voorzien. Daarom werd in overleg met mijn

afstudeerprofessor besloten om het afstudeeronderzoek hierop te be

perken. Ret uiteindelijke onderzoek omvatte de volgende punten:

- Inwerken in het proces. Voor het onderzoek was een grondige kennis

van het proces zeer noodzakelijk;

- Ret nagaan wat ik met de observaties te weten wilde. en kon komen

m.b.t. de beoordelingen van de operator;

- Ret ontwerpen van een methode om de meldingen en de beoordelingen

erover vast te leggen;

- Ret geschikt maken v~n de verkregen gegevens voor verwerking op

een computer. Dit onderdeel noem ik apart aangezien dit veel meer

werk_met_zich mee brengt dan bij een geavanceerd systeem (zoals

bij Cellissen en Kragt (1979»;

- Ret overzetten van deze gegevens van deze computer (een Univac

1142) op een andere computer (een PDP 1]/55) voor latere analyses;
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Het ontwerpen van een methode om een correct computerprogramma dat

is opgezet in de symbolische taal van E.W. Dijkstra (1976), om te

zetten in Fortran IV;

Het m.b.v. de computer verwerken van de verkregen gegevens;

- Het maken van een functionele beschrijving van het onderzochte

meldsysteem. Tevens werd een beschrijving over conventionele meld

systemen in het algemeen ontwikkeld;

Daarnaast en los van dit onderzoek werd nog een onderzoekje naar

de quitteertijden verricht.
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3. FLAKKERDRUK-MELDSYSTEMEN

3. 1. Inleiding

Dit hoofdstuk bespreekt een aantal algemeen voorkomende aspecten en

mechanismen van een flakkerdruk-meldsysteem. Tot dit hoofdstuk be

hoort een bijlage die een vervolg op de hoofdtekst vormt, nl. bijlage

I. Wil de lezer meer weten dan alleen datgene wat in de hoofdtekst

staat, dan leest hij doodgewoon in de bijlage verder. Niettemin is

de hoofdtekst een afgerond geheel.

Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk behandeld in de hoofdtekst:

- iets over de manieren van presenteren van procesinformatie in het

algemeen (par. 3.2.);

de uitvoering van flakkerdruk-meldsystemen in het algemeen (par.

3.3 en 3.4.);

- de manieren van presenteren van procesinformatie door een flakker-

druk-meldsysteem (par. 3.5.).

en in bijlage I:

- de systemen voor hulp aan de operator (bijl. 1.1);

- enkele opmerkingen over het voorafgaande (bijl. 1.2);

- varianten (bijl. 1.3);

- enkele gedachtenspinsels van mij (bijl. 1.4);

- nog wat enkele andere, m.i. fundamentele, zaken (bijl. 1.5 en 1.6)

Naast de doorleesbijlage I behoort bij dit hoofdstuk nog bijlage 11.1:

"Definities t.a.v. FD-meldsystemen".

3.2. Manieren van presenteren van procesinformatie

3.2.1. Inleiding
H

Om een proces te kunnen beheren, sturen en bijregelen in de gewenste

richting, moet een operator weten hoe dit proces er op het moment bij

staat, en de mogelijkheid hebben om redelijk betrouwbare voorspel

lingen te doen omtrent de toekomstige toestanden van het proces. Daar

toe dienen aan hem gepresenteerd te worden:

- de momen tane toest.ind van hetproces;

- het verloop van het proces over de laatste tijd (uren of dagen).
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Daarnaast dient de operator attent gemaakt te worden op het plaatsvinden

van belangrijke veranderingen in de toestand, opdat hij later niet voor

onverwachte verrassingen komt te staan.

Bij conventionele procesbewakingssystemen:

Trendrecorders presenteren het verloop van het proces gedurende de

laatste tij d;

- Meters, digitale cijferdisplay's en lampjes presenteren de momentane

toestand van het proces;

Ret meldsysteem attendeert de operator op belangrijke veranderingen.

Rierbij moet het begrip "belangrijk" gezien worden in het Hcht van

de "normale" procestoestand (zie bij lage 1. 5).

In verband met de constructie van de huidige flakkerdruk-meldsystemen,

waarvan een exemplaar het onderwerp van dit rapport is, worden de pre

sentatie van de momentane toestand en de presentatie van belangrijke

veranderingen in de volgende subparagrafen iets nader beschouwd.

3.2.2. Toestands-presentatie

In feite kan men met analoge meters alle procesinformatie weergeven.

Een niveaumeter kan de operator laten zien hoeveel vloeistof er in

een tank zit. De operator kan aan de hand van deze informatie conclu

deren of er teveel in zit (m.a.w. de tank te vol is).

Maar niet altijd is de operator geinteresseerd in een gedetailleerde

presentatie van de gegevens. Soms heeft hij aan een grovere en minder

gedetailleerde informatie voldoende. Ret is doelmatiger om de infor

matie dan ook in grovere vorm aan te bieden.

Ret kan zijn, dat de operator alleen maar geinteresseerd is in het

niveau van de tank van ons voorbeeld als dit te hoog is. Is het

niveau ni~t te hoog, dan heeft hij er weinig behoefte aan om het

precies_te weten. In dit voorbeeld is naast de analoge niveaumeter

een "te hoog"-indicator, die twee standen kent, zeer doelmatig. De

operator kan met een oogopslag op deze indicator zien of de tank te

vol is.

Soms zijn twee-standen-indicatoren alleen voldoende. Bijvoorbeeld

de aandlliding "vloeistofpomp loopt" i. p. v. een toerentalmeter.
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3.2.2. Presentatie van veranderingen

Ret kan zijn dat bepaalde toestandsveranderingen door de operator

niet worden opgemerkt, en hij daardoor niet op tijd ontdekt dat net

proces zich in een andere toestand bevindt. Dit kan gevaren ople

veren als die nieuwe toestand een onveilige is, of als hij instabiel

is, zodat hij snel zal overgaan in een onveilige toestand.

Of het kan gebeuren dat die nieuwe toestand om wat voor reden dan

ook veel.geld kan kosten, ook al is hij niet onveilig.

De operator dient daarom opmerkzaam gemaakt te worden op aIle toe

standsveranderingen die:

belangrijk zijn i.v.m. de procesvoering;

- door de operator niet verwacht worden.

Ret is de taak van het meldsysteem om de operator op de veranderingen

attent te maken.

Elke gebeurtenis waarin het meldsysteem aandacht vraagt voor een ver

andering, heet "melding".

Gelund is tamelijk richting-ongevoelig en daarom geschikt om de ope

rator attent te maken op een verandering ergens in het proces. Een

visuele aanduiding geeft precies aan waar de verandering is en welke

zij is. Ret meldsysteem blijft net zolang de aandacht van de operator

vragen voor de verandering, totdat de operator te kennen geeft dat

hij deze opgemerkt en onderkend heeft. Deze bevestiging heet quitteren.

Als geluidsmelder kan een zoemer, claxon of bel dienen.

Als visuele aanduiding kan een (flakkerend) lampje of een tekst van

het gebeurde op papier of een beeldscherm dienen.

Ret quitteren kan door een druk op een quitteerknop geschieden.

3.3. Globale beschrijving van een flakkerdruk-systeem

Ret flakkerdruk-systeem is een meldsysteem dat bestaat uit (een soms

zeer groot aantal) lampjes en quitteerknopjes.

Ieder lampje heeft in dit systeem een eigen plaats, en vertegenwoor

digt een eigen procescontact. Ten gevolge van deze opbouw treden de

meldingen verspreid over een (wand-)oppervlakte op. Dit is essen

tieel anders bij meldsystemen met een printer of een beeldscherm:

daarbij verschijnen de meldingen aIle op dezelfde plaats.

De constructeurs van een flakkerdruk-systeem zijn vrij in het kiezen

van het uiterlijk en de plaatsing van de lampjes.
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Voor het gemak .van de meetkamer-operators kunnen zij ze bijvoorbeeld

opnemen in het grafic-panel of plaatsen nabij de regelaars en de

meters, voorzien van een tekst of een tekening die betrekking heeft

op het bijbehorende procescontact, en voorzien van een gekleurd

kapje. Als voorbeelden van de talloze varianten kunnen dienen:

- de 9-lamps meldingbalken ~n de ACN fabriek;

- het route-schema in de ureumfabriek;

- de lessenaar in de NF2-KAS-priller;

het grafic panel in de NF2-KAS-priller.

Een flakkerdruk-systeem geeft zowel de momentane stand van de proces

contacten als de standveranderingen ervan weer. M.a.w. het systeem

geeft behalve de meldingen ook grof de procestoestand weer.

De momentane stand van een procescontact wordt weergegeven door het

aan of uit zijn van het bijbehorende lampje.

Een standverandering ervan wordt weergegeven door een akoestisch

signaal en het flakkeren van het lampje. Deze melding blijft totdat

de operator haar quitteert (zie subpar. 3.2.3.). Ret lampje presen

teert daarna weer de momentane stand van het procescontact en de

akoestische melder wordt weer stil.

Fig. 2. licht een en ander toe.

3.4. De delen van een flakkerdruk-systeem

Een flakkerdruk-meldsysteem kan men in gedachten opsplitsen in deel

systemen •... In de hierna volgende paragraaf en in bij lage 1.1 wordt

een poging hiertoe gedaan. Er zijn deelsystemen voor de volgende

functies:

de weergave van de stand van de procescontacten;

- de weergave van de standverandering ervan;

hulp aan de operator.

In fig. 2 is te zien dat een lampje ~n een flakkerdruk-systeem

beurtelings weergeeft de standen en de standveranderingen van een

procescontact.

Om deze reden worden de systemen die in de gangbare FD-systemen

gebruikt worden om de stand van een procescontact en de standver

andering ervan weer te geven, afzonderlijk behandeld.
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Wat betreft de weergave van de standverandering van een procescontact,

is het niet zo dat deze verandering alleen maar gepresenteerd behoeft

te worden. De operator moet erop attent worden gemaakt. Hij moet

eventueel geholpen worden bij het zoeken naar het flakkerende lampje.

Hij moet eventueel geholpen worden bij het achterhalen van bepaalde

fouten in het proces. En het FD-systeem moet de "ik-heb-gezien"-beves

tiging van de operator afwachten alvorens de melding te beeindigen.

Om aan deze eisen tegemoet te komen, zijn er allerlei hulpsystemen

opgezet. Deze hulpsystemen sluiter elkaar niet uit en kunnen tegelijk

in een flakkerdruk-systeem aanwezig zijn.

In dit rapport worden beschouwd de deelsystemen m.b.t.:

- de standweergave in subpar. 3.5.1.;

- de veranderingsweergave in subpar. 3.5.2.;

- de hulpsystemen in bijlage 1.1.

3.5. De presentatie-systemen van een flakkerdruk-systeem

3.5.1. De standweergave

De weergave van de stationaire stand van een procescontact en daarmee

de grove weergave van de momentare toestand van een procesgrootheid,

is zeer eenvoudig: het bijbehorende lampje is aan of uit.

Er worden thans twee systemen gebruikt voor deze weergave: het

lichtveldsysteem en het donkerveld-systeem. Men spreekt van een

donkerveld-systeem als het lampje uit is wanneer de betreffende

procesgrootheid zich in het normale gebied bevindt, en van een

lichtveld-systeem als het lampje dan aan is.

Zie tabel:

Presentatiewijze: Procestoestand:

Normaal Abnormaal

Lichtveld aan uit

Donkerveld uit aan

3.5.2. De weergave van standveranderingen

Indien een procesgrootheid zich van binnen het gebied van de normale

waarden naar buiten begeeft, gaat het lampje van het bijbehorende
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procescontact snel flakkeren. Begeeft de procesgrootheid zich van

buiten het normale gebied naar binnen, dan gaat het lampje langzaam

flakker'en.

Verloop van de procesgrootheid:

Van "buiten" naar "binnen

Langzaam flakkeren

Van "binnen" naar "buiten"

Snel flakkeren

Dit flakkeren blijft aanhouden totdat de operator de melding quit

teert. Ret is zeer de vraag of de operators op de flakkersnelheid

letten om te weten in welke richting de procesgrootheid de grens

tussen "buiten" en "binnen" passeert. Ret kan ook zijn dat zij

gewoon quitteren en daarna weI zien welke stationaire stand het

lampje dan weergeeft (R. Kragt, 1980), of dat zij vooraf de

richting van die grootheid al weten.
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4. DE NITRAATFABRIEK 2

4. I. Inleiding

In de Nitraatfabriek 2 (NF 2), die gelegen is op het DSM-terrein in

Geleen, wordt kunstmest gemaakt, nl. kalk-ammon-salpeter (KAS). Deze

is een mengsel van kalk en ammonium-nitraat (ammonsalpeter), en wordt

in korrelvorm verkocht. In het kort komt de productie ervan in de

NF 2 op het volgende neer:

Mergel is vrijwel zuivere kalk, en wordt daarom als een van de

grondstoffen gebruikt. Rij wordt fijn gemalen en gedroogd. De tweede

grondstof, ammoniumnitraat, wordt bereid door salpeterzuur en ammoniak

met elkaar te laten reageren. De resulterende zoutoplossing wordt door

indamping van het water ontdaan. Onder hoge temperatuur worden de

ammoniumnitraat en de fijngemalen mergel met elkaar vermengd. Ret

mengsel wordt in druppelvorm gebracht en tegelijk afgekoeld. Daarna

geschieden nog enkele nabewerkingen die ervoor dienen om de kunstmest

houdbaar tijdens transport en opslag te maken.

Naast de bereiding van de KAS, en helemaal onafhankelijk daarvan,

wordt in de NF 2 de grondstof gemaakt waarmee een andere fabriek op

het Geleense DSM-terrein, de NF 3, de mengmeststoffen maakt. Dit

geschiedt in de zogenaamde Ontsluitzuurfabriek (OZF) van de NF 2.

Dit proces bespreek ik niet omdat het niet van belang is voor mijn

rapport.

In de NF 2 zijn meer daR een meetkameren meetwanden, die verspreid

in de fabriek staan opgesteld. De OZF heeft een meetwand, de ammon

salpeter-bereiding heeft een meetwand, en de kunstmestloodsen en

-verlading hebben eigen meetkamertjes en meetwanden. De bewakings

systemen van de mergelbereiding, de vermenging, de verkorreling en

de nabewerking van de KAS zijn in een grote "centrale meetkamer"

(C~fi(r~samengevo~gd.l:DezeKAS':'-meet~kamer~ende OZF-wand staan in een

ruimte.)

Ons onderzoek betrof aIleen het meldsysteem van deze grote KAS

meetkamer. Ten behoeve van de besprekingen in een van de volgende

paragrafen, is het nuttig te weten dat dit meldsysteem groeps

quittering kent.
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In de hiernavolgende paragrafen komen aan de orde:

- een iets meer gedetailleerde beschrijving van het productieproces

(zie fig. 3);

- iets over de aard van het fabrieksproces;

- iets over de ploegenindeling (zie fig. 4);

- de communicatiemiddelen.

4.2. Het productieproces

4.2.1. De mergelbereiding

De mergel (kalk) wordt in de groeve van Margraten afgegraven, aldaar

v66rgebroken en met vrachtauto's naar de NF 2 vervoerd. In een vier

tal molens wordt deze mergel vermalen tot kleine deeltjes «0.1 mm).

Tevens wordt hij gedraagd door middel van hete.lucht uit een bij elke

molen staande oven. Met cyclonen en filters met wollen zakken wordt

de mergel daarna gescheiden ~n twee fracties:

- de poedermergel, dit zijn de zeer kleine deeltjes;

- de vulmergel, eventueel met nog wat poedermergel erin.

[De lampjes van het meldsysteem die behoren bij dit maal-, droog- en

fractioneerproces bevinden zich in quitteergroep nr. 3 ("Raymond

molens").J

De vulmergel wordt gebruikt voor de kunstmestaanmaak, en de poeder

mergel bij een van de kunstmestafwerkingsprocessen: het zgn. "coaten".

Maar de op de bovenstaande wijze verkregen hoeveelheid poedermergel

is wat te gering. Daarom wordt een deel van de vulmergel door wind

zifters-geleid die de erin aanwezige fractie poedermergel afsplitsen.

De vulmergel en de poedermergel worden in aparte bunkers opgeslagen.

[De lampjes behorende bij deze bunkers en bij de windziftergroep

(met de historische naam ,":gaaTcenEicile")' bevinden zich in quitteer

groep nr. 4 ("Mergelcentrale").J

4.2.2. De ammoniumrnitraat-bereiding

Ammoniak en salpeterzuur worden van enkele fabrieken op het DSM.

terrein in Geleen afgenomen. Deze laat men met elkaar reageren met

als resultaat ammonium-nitraat (ammonsalpeter) en water. In indampers

laat men het water uit deze zoutoplossing verdampen. Het overblij

vende zout wordt {n gesmolten toestand in een tweetal warmte-iso

lerende tanks opgeslagen.
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In plaats van zelf de ammonsalpeter te maken, kan de NF 2 deze ook van

een andere fabriek op het DSM-terrein afnemen. Die maakt het als bij

product. Ook deze ammonsalpeter moet door indamping watervrij gemaakt

worden.

[De reactors en de indampers worden vanuit een apart meetkamertje in

de fabriek beheerst ("Neutra").J

4.2.3. De aanmaak van de kunstmest

De vulmergel en de ammonium-nitraat worden bij hoge temperatuur met

elkaar yermengd tot een gele vloeistof, de "smelt".

Deze hetesmelt wordt geprild, d.w.z. men laat deze in een grote toren

van boven naar beneden druppelen. (De "druppelaar" boven in de toren

heet "prilkop".) Onderweg tijdens hun val koelen de druppeltjes af en

stollen. De korrels worden onder in de toren opgevangen. De NF 2

heeft drie van zulke "priltorens".

De korreltjes (prils) zijn de eigenlijke kunstmest. Voordat de kunst

mest wordt verkocht moet hij nog eerst afgewerkt worden.

De kunstmestaanmaak werd door de operators beschreven als een proces

dat relatief veeI aandacht voor zich opeist.

4.2.4. De.afwerking van de kunstmest

De kunstmestafwerking bestaat uit:

- drogen;

- zeven;

- coaten;

tot rust brengen.

Wij beginnen eerst met het drogen. Ondanks aIle voorzorgsmaatregelen

om de mergel en de ammoniumnitraat goed droog te krijgen, zit er nog

te veel vocht in de korrels, aLis het maar een beetje. Dit beetje

vocht is namelijk voldoende om de korrels aaneen te doen klitten

tijdens opslag. Daarom wordt de kunstmest gedroogt met lucht. Dit

drogen wordt versneld door eerst de porien van de korrels met ver

neveld zwavelzuur open te breken. Daarna worden de korrels gekoeld.

[De lampjes van het meldsysteem, die behoren bij het mengen, het

prillen en het drogen bevinden zich in quitteergroep 2. De operators

beschreven deze groep als de groep met de meeste meldingen en clus

ters (zie subpar. 6.4.3., en weI omdat zij veel apparaten, machines

en banden omvat, en omdat zij het mengen en prillen omvat.J
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Tijdens het prillen en het drogen ontstaan brokken (aan elkaat" geklit

materiaal) of gruis (te kleine of gebroken prils) Deze kunnen bij de

volgende afwerkingsprocessen problemen geven. Daarom worden zij eruit

gezeefd. De brokken gaan naar brekers die ze vermorzelen tot korrel

tjes en gruis, en het gruis wordt teruggevoerd naar de mengapparaten

om opnieuw smelt te worden. De goede korrels gaan verder naar de

zgn. "coating".

Kunstmest is sterk hygroscopisch. Opdat er geen vocht in kan komen,

moeten de korrels van de buitenlucht worden afgesloten. Hiertoe wor

den zij van een vochtdicht jasje voorzien. Dit wordt gemaakt door

een speciale olie over de korrels te vernevelen, en ze daarna in

poedermergel te wentelen. Dit proces heet "coating".

[De lampjes van de zeven en de coating bevinden zich in quitteer

groep I.]

Om tot rust te komen (uit te kristalliseren) wordt na het coaten de

kunstmest vier dagen in verwarmde loodsen opgeslagen.

Tijdens de opslagin deze loodsen en het storten en afgraven van de

bergen kunstmest erin, ontstaan weer gruis en brokken. Deze worden

door de klanten niet gewenst. Daarom wordt de kunstmest nog een keer

gezeefd. En nu is hij gereed voor de verkoop. Per trein wordt hij

naar de afnemers gebracht.

[De rustloodsen., de zeven en de verlading worden door een aparte

ploeg beheerd, de "expeditieploeg". Haar staan eigen meetkamers ter

beschikking.]

4.3. De aard van het proces

De NF 2-KAS-fabriek is een fabriek die een vaste stof in bulk produ

ceert. In het productieproces worden vaste en vloeibare stoffen ge

bruikt. Vanuit de CMK worden aIle vaste-stof-routes tot aan de rust

loodsen beheerd, en enkele vloeistofroutes, nl. die van het mengen

en prillen.

AIle deelprocessen reageren niet fel maar soms zelfs zeer traag op

instelpuntswijzigingen. In de NF 2 worden pneumatische regelaars

gebruikt om het proces te regelen. Het in en uit schakelen van appa

raten en machines kan meestal zelfs niet eens in de meetkamer geschie

den. De meetkamer-operator moet daarvoor een veldoperator oproepen.
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In de fabriek kan men zeer duidelijk proceseenheden (= verzameling

machines en apparaten, die een duidelijke functie heeft) en proces

groepen (= verzameling van gelijke proceseenheden) naar hun functie

onderscheiden. Een zo'n proceseenheid is bijvoorbeeld een molen,

welke bestaat utt:

de eigenlijke Raymondmolen;

- oliepompJe;

vier ventilatoren, elk met een eigen functie;

- twee cyclonen met bijbehorende luchtsluizen;

- wolzakkenfilter met klopwerk en uittrekschroef;

- trilgoot;

- luchtverhitter;

- ruwmergelbunker.

De procesgroep "molens" omvat de vier moleneenheden plus nog enkele

gemeenschappelijke transportkettingen.

Zo is er ook een procesgroep "coating", de groep "zeven", etc.

In elke procesgroep staan twee of meer eenheden (behalve bij de

windzifter-centrale), die parallel aan elkaar staan geschakeld.

Kruisverbindingen maken het mogelijk om iedere eenheid van een groep

te verbinden met elke eenheid (of vaak: meerdere eenheden) van de

erop volgende groep in de productie-"lijn ll
• Dit betekent dat men

apparaten buiten bedrijf kan nemen, bijv. voor onderhoud, zonder dat

de productie stagneert. Bet gevolg is dan ook dat de NF 2 met een

continu doorlopend proces werkt. Er bestaan geen perioden waarbij

niet geproduceerd wordt. (Behalve bij een fabrieksuitval, maar dat

~s geen gewone situatie.).

De parallel-schakeling en de kruisverbindingen betekenen ook dat de

operators de hoeveelheid productie zeer sterk kunnen bijregelen door

proceseenheden in of uit bedrijf te nemen, hetgeen vaak wordt gedaan.

Bet in of uit bedrijf nemen van een proceseenheid veroorzaakt in veel

gevallen een groot aantal meldingen snel achter elkaar, die als groep

aan de operator bekend zijn. Zo'n groep heet een cluster. Uit de ge

middelde tijdsduur van de in het onderzoek geregistreerde clusters

blijkt dat het starten of het stoppen van een proceseenheid die van

uit de CMK wordt beheerd, niet veeI tijd vergt: gemiddels slechts

5: minuten:
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4.4. De samenstelling van de ploegen

In de NF 2 zijn steeds twee onafhankelijke ploegen aanwezig die elk

onder een eigen productiechef (of aequivalent) vallen: een die de

rustloodsen, de loodsen voor de verzending en de kunstmestlaadsta

tions beheert (de expeditieploeg), en de andere die de ontsluitzuur

fabriek en de productie van de KAS-kunstmest behalve de rustloodsen,

beheert (de productieploeg). AIleen de productiemensen zijn bij het

meetkameronderzoek betrokken geweest.

De mensen in de productieploegen werken in de continudienst, en weI

de vierploegen-dienst. Deze ploegen bestaan uit 23 mensen, waarvan

er ca. 17 aanwezig zijn. De overige zes zijn met verlof, of ziek of

op instructies. Daarnaast is er altijd een chef van dienst aanwezig

(zie fig. 4).

Elke ploeg bestaat uit een baas, viereerste-operators, eenl~eserve

baas, enkele reserve eerste operators en de overige operators.

De baas loopt overal door het NF 2-complex rond, en houdt de gang

van zaken in het oog. Hij is verantwoordelijk voor een goede uit

voering van de taken door de ploeg. Zijn taak is beherend, contro

lerend en coordinerend-van aard. Hij doet deze in overleg met de chef

van dienst.

De vier eerste-operators treden eveneens op als toezichthouder, en

zij helpen eventueel de operators in het veld bij moeilijkere sto

ringen. Zij hebben elk hun eigen taken. Een drijft de KAS-kant van

de centrale meetkamer (dit is de plaats van ons onderzoek). De tweede

beheert de complete ontsluitzuur-fabriek; hij bedient de meetwand,

doet zijn inspectieronden door de fabriek, en houdt het contact met

de mensen op hun posten. De derde en de vierde eerste-operator beheren

elk een "helft" van de KAS-fabriek; zij maken daarin hun ronden of

helpen de KAS-meetkamer-operator.

De overige mensen zijn op de posten in de fabriek gestationeerd. Deze

veldoperator~s~:lopen over "hun" post rond om "hun" apparatuur in de

gaten te houden, om routine werkzaamheden uit te voeren op eigen

initiatief of inzicht (bijv. pijpen open houden), of om andere werk

zaamheden in opdracht van de meetkamer-operator uit te voeren, die

hen dit via de omroepinstallatie, telefonisch of mondeling (als zij

in de meetkamer komen "buurten") kenbaar maakt.
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Opdat iedereen zoveel mogelijk posten weet te beheren en men in geval

van nood elkaar kan helpen, worden de mensen zo veel mogelijk over de

posten gerouleerd.

Tijdens het onderzoek was de bouw van een nieuwe KAS-fabriek in volle

gang. De ploegen moesten geinstrueerd worden in de bediening en de

specifieke eigenschappen van de fabriek. Bovendien kon tijdens het

opstarten ervan (van juli tim september; precies in de vakantie

periode!) niemand verlof of vakantie nemen. Dit was soms goed te

merken. Het was zo nu en dan schipperen tussen meehelpen aan het

onderzoek of iemand op instructie sturen of vroegtijdig vakantie

geven.

4.5. De communicatie-middelen

In de NF 2 zijn t.b.v. de productieploeg een omroepinstallatie en

een huistelefoon-installatie aanwezig. Daarnaast bevinden zich in de

centrale meetkamer en in de kamer van de chef van dienst telefoon

toestellen die zijn aangesloten op het gewone PTT-net. De expeditie

ploeg heeft los hiervan haar eigen installaties.

AIleen in de centrale meetkamer en in de kamer van de chef van

dienst zijn microfoons van de omroepinstallatie aanwezig. Het

"Neutra"-meetkamertje heeft geen eigen microfoon. Als de operator

van dit meetkamertje een veldoperator wil oproepen, moet hij de man

in de centrale meetkamer opbellen of deze wil omroepen dat de veld

operator de "Neutra" wil bellen. Dit is een nodeloze belasting voor

aIle drie de operators.

De omroepinstallatie van de NF 2 heeft een zeer slechte (of beter:

geen) geluidskwaliteit. De (niet-lineaire) vervorming is enorm hoog.

AIleen veldoperators die ervaren zijn in het luisteren naar de be

richten, kunnen ze verstaan. En een enkele keer zelfs dat niet eens.

Het is daarom voor de meetkameroperator verboden om via de omroep

een opdracht aan een veldoperator door te geven. Hij mag een veld

operator aIleen maar oproepen om te vragen de meetkamer te bellen.

Per huistelefoon geeft hij dan de opdracht aan hem door. Dit betekent

een extra belasting voor de meetkameroperator, want:

eerst moet hij naar de omroepmicrofoon gaan om de veldoperator op

te vragen;
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- daarna kan hij wachten of dOQrgaan met de werkzaamheden waarmee

hij bezig was;

- totdat de telefoon ilnkelt. pan kan hij weer stoppen met zijn werk

en naar de telefoon gaan om de opdracht door te geven.

In de tijd tussen het oproepen van de veldoperator en het geven van

de opdracht aan hem, moet de meetkameroperator weI blijven onthouden

voor welke opdracht hij hem opriep. Daarnaast moet de veldoperator

onmiddel~ijk zijn werk in de steek laten en naar een telefoontoestel

op zijn post .lopen. Dit betekent een extra loopafstand voor deze man

en een wach~tijd voor de meetkameroperator.
Het ~;;-hi-aper~n (schoonmaken van·~·~nroosterin d~-;i~-~-;·_;~~-~-~~ pril-

toren. Hierbij moet het prillen tijdelijk worden stopgezet) is een

routine die niet door de meetkameroperator gestuurd wordt. Hij zet ze

aIleen maar in gang en de veldoperators, die=~~b~j betrokken zijn: han- _.~_.~ _

delen ze volledig af. De meetkamer-operator kan van het meldsysteem

aflezen wat zij aan het doen zijn. Aan de hand van deze gegevens be-

dient hij de hierbij behorende regelaars en knoppen. In plaats van

te sturen loopt hij dan a.h.w. achter de feiten aan.
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5. HET MELDSYSTEEM VAN DE NITRAATFABRIEK 2

5.1. Algemeen overzicht van de meetkamer

De meetkamer van de NF 2 bestaat uit twee onafhankelijke helften:

De ene helft vormt de meetkamer voor de zgn. ontsluitzuurfabriek t en

de andere helft vormt de meetkamer voor de kalkammon-salpeterfabriek.

Het meetkamer-onderzoek is gedaan aan de KAS-helft.

De OZF-helft bestaat uit een vlakke t 20 m lange meetwand waarop de

meters t regelaars t bedieningsknoppen en het flakkerdruksysteem zitten.

Het FD-systeem bestaat uit twee lampentableaux. Dit systeem bevat een

auditieve groepsaanduiding met drie verschillende signalen. Elk

lampentableau is voor het groepsaanduidingssysteem als een groep.

Enkele lampjes op deze tableaux vormen de derde groep. Quitteren ge

schiedt~individueeldoor op het lampje te drukken.

Voer de meetwand staat een gewone tafel ten behoeve van de administra

tie door de operator.

Driekwart van de meetwand was tijdens het onderzoek niet meer ~n ge

bruik.

De KAS-helft bestaat uit een wand met regelaar- en meterpanelen t een

lessenaar die 190 cm veer de~e ~and is geplaatst t en een grafic panel

dat boven op deze wand is geplaatst (zie fig. 6 en foto 3).

Dit grafic panel strekt zich uit over de gehele lengte van de rege

laarpanelen. De lessenaar is bijna even lang. Het geheel is tegen een

hoek van de ruimte gebouwd (zie fig. 5 en foto 2).

Achter de lessenaar is de zitplaats van de operator. Het vlakliggende

blad van de lessenaar bevat een aantal drukknoppen waarmee de opera

tor enkele apparaten en machines kan bedienen. Tevens zitten hierop

de groepsquitteerknoppen van het flakkerdruk-meldsysteem. Op de les

senaar is nog zoveel plaats over dat de operator zijn administratieve

werkzaamheden erop verricht. Het rechtopstaande blad van de lessenaar

bevat een groot aantal lampjes van het flakkerdruksysteem. Deze zijn

in matrixachtige groepen bij elkaar gezet. Daarnaast bevat dit blad

enkele metertjes en drie TV-monitoren (zie foto 4). Op deze monitoren

kan de operator z{en of de zgn. prilkoPt een zeer belangrijk onder

deel in het fabricageproces t niet tfoverloopt".
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Aan dit blad z1Jn bovendien twee telefoons en een microfoon bevestigd.

De microfoon is voor de omroep door de fabriek, een telefoon behoort

tot de hu±stelefoon-installatie in de fabriek, en de andere is aan

gesloten op het gewone PTT-net.

De meterpanelen aan de wand bevatten trend-recorders, meters en pneu

matische regelaars. De panelen zijn ca. 230 cm.hoog. Ervoor is een

opstapje (zie foto 3).

Boven deze wand van panelen bevindt zich het grafic-panel. Dit bevat

figuurtjes die symbolisch zijn voor de apparaten en machines in de

fabriek. Zij geven ongeveer de werkelijke vorm van de apparaten en

machines weer. Zij z1Jn gr1Js gekleurd" behalve de.transportmiddelen.

Deze zijn anders gekleurd. De kleur van de transportmiddelen hangt af

van het product dat zij transporteren. In het symbooltje van ieder

apparaat of machine bevindt zich een lampje dat de toestand van een

grootheid daarvan weergeeft. Deze lampjes behoren ook tot het flak

kerdruksysteem.

De meetkamer 1S door R. Kragt 1n 1976 uitvoerig beschreven.

5.2. Ret flakkerdruksysteem van de KAS~NF 2

5.2.1. Inleiding

In deze par. worden behandeld:

- de opbouwende delen van het meldsysteem;

- de redenen waarom men diverse constructies zus of zo maakte;

enkele problemen met het meldsysteem.

Deze drie onderwerpen staan zoveel mogelijk 1n elke subpar. beschreven.

Wat betreft de problemen; die problemen worden even genoemd en behan

deld die door de operators tijdens mijn onderzoek in de.meetkamer aan

de orde gekomen zijn. Meer staan genoemd in de interviews van R.

Kragt (1980).

Wat betreft de redenen; ik heb enkele zeer interessante gesprekken

gehad met een van de ontwerpers van de KAS-helft van de meetkamer.

Daarbij heeft hij mij, voor zover mogelijk, de redenen van deze of

gene structuur vermeld.

Wat betreft de opbouwende delen, zij staan over de volgende paragrafen

verdeeld behandelcl. De indeling van enkele van deze paragrafen in. sub

paragrafen geschiedt naar de behandeling van deze delen.
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Tot slot bevat subpar. 5.2.6. een korte lijst met gegevens over het

meldsysteem.

Achtereenvolgens komen in deze par. aan de orde:

- korte geschiedenis;

- presentatie van de informatie;

groepering van de melders;

- diversen;

- korte lijst.

5.2.2. De geschiedenis

Vroeger bezat de NF 2-KAS-fabriek enkele kleine meetkamertjes en

meetborden. Men wilde deze op een na met de meetwand van de ont

sluitzuurfabriek samenvoegen tot een "centrale meetkamer" (CMK).

Bij het ontwerp van de KAS-helft van deze nieuwe meetkamer wilde

men zoveel mogelijk wandlengte sparen, om nog ruimte te houden voor

een toekomstige uitbreiding (die echter nooit gekomen is). Het bleek

daartoe nuttig om het meldsysteem niet tussen de regelaar-panelen in

te plaatsen, want het geheel werd anders te lang. De ontwerpers be

sloten toen om het meldsysteem erboven en erv66r te plaatsen. Een

deel van de lampjes van het meldsysteem werd in een speciaal daarvoor

ingericht grafic-panel opgenomen en het andere deel in een apart

daartoe ontworpen lessenaar.

Een van de kleine meetkamertjes heeft toen model gestaan voor de

nieuwe grote meetkamer.

Later zijn in de fabriek en ~n het meldsysteem nog enkele wijzigingen

aangebracht. Hierbij is men in het meldsysteem om allerlei redenen

niet altijd zorgvuldig te werk gegaan, zodat er onlogische dingen in

de opstelling van de lampjes van het meldsysteem zijn geslopen.

5.2.3. Systemen voor het presenterertvart de informatie

Zoals in par. 5.1. is gezegd, is een gedeelte van de lampjes van het

flakkerdruk~~eldsysteemgeplaatst op de lessenaar in matrix-achtige

lampentableaux, en het andere deel in de apparaat-symbooltjes op het

grafic-panel. Er is wat betreft de electrische schakellogica van

het meldsysteem geen verschil tussen de aansturing van de lampjes

van beide gedeelten.

Deze subpar. behandelt wat er op de lessenaar en het grafic-panel

worden gepresenteerd, en hoe het gepresenteerde eruit ziet.
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Achtereenvolgens komen aan de orde:

- de ..uitvoering van het meldsysteem op de lessenaar;

de uitvoering van het grafic-panel;

- de verdeling van de melders tussen beide;

- de kleuren van de lampjes;

- in lichtveld of donkerveld.

Q~_~f~Y2~!f~g_~~_~~!-~~!~~I~!~~~_~E_~~_!~~~~~!!

Het rechtopstaande blad van de lessenaar bevat een groot aantal

lampjes met vierkante venstertjes van het flakkerdruk-meldsysteem.

Deze lampjes zijn in matrix-achtige groepen bij elkaar gezet (zie

foto 5). AIle matrices zijn vijf rijen hoog en maximaal zes kolommen

breed. Op een na; deze is 8 bij 13. Deze matrix is qua uitvoering een

beetje aan de overige aang~past. De middelste kolom lampjes is onge-

bruikt en de bovenste drie rijen zijn door een tussenruimte gescheiden

van de onderste vijf rijen aangebracht (zie foto 4).

AIle matrices zijn naast elkaar op gelijke hoogte gemonteerd en door

voldoende brede lege plekken van elkaar gescheiden.

Q~~f~Y2~!f~g_y!~_~~!_~!!!fS:E!~el

Zoals in par. 5.1. is vermeld 7 staan de lampjes op het grafic-panel

opgenomen in symbooltjes die de apparaten en machines in de fabriek

voorstellen, en ongeveer de werkelijke vorm ervan weergeven (zie

foto 6). Zij zijn grijs gekleurd, behalve die van de transportmid

delen, zoals banden, kettingen, emmerladders en valpijpen. Hun kleur

hangt af van het product wat zij transporteren.

De grootte van deLgrijze apparaatsymbooltjes t.o.v elkaar komt on

geveer overeen met de werkelijke grootte-verhoudingen van de over-

eenkomstIge--apparatenr-en mach.:Lnes- -in-de~ f abriek~ -Eeri-~~~rtgeIijke-----

analogie geldt voor hun posities in verticale richting op het grafic

panel en in de fabriek.

Dit geldt echter niet voor hun posities in horizontale richting.

Apparaten en machines die "achter elkaar" staan, moesten "naast

elkaar" getekend worden. Bovendien vond op het grafic-panel een

groepsindeling plaats (zie subpar. 5.2.4.), die zich uitte in het

in horizontale richting uitsplitsen van de fabriek. Hierdoor komen

de lengten van dehorizontaal lopende transportmiddelen hooguit

globaal met hun werkelijke lengte overeen.
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Transportmiddelen die naast elkaar lopen, konden aIleen maar boven

elkaar getekend worden (hierdoor is de hoogteindeling niet helemaal

zuiver gebleven).

Sommige operators moe ten een bril gebruiken, omdat de nummertjes van

de apparaten en machines te klein zijn.

Ret grafic panel is speciaal bedoeld voor het met brandende lampjes

aangeven van de werkzame productroutes.

Q~~~!~~!i~g_~~~_~~~~!~~!~-!~~~~~_~~E_S!~!i~:E!~~!-~~_~~_!~~~~~!~!

Op het grafic-panel staan aangegeven:

motoren, toerenwachter, kleppen, niveaus en verstoppingen.

Op de lessenaar staan aangegeven:

temperaturen, drukken, hoeveelheden, niveaus, materiaalverhoudingen,

motoren, kleppen en nog enkele andere zaken.

De reden van deze indeling was ten tijde van de bouw van de CMK de

volgende: "Zet aIle melders op het grafic-panel die een operator

daarop duidelijk kan herkennen zonder te moeten lezen of nazoeken

wat zij zijn". In de praktijk zijn dit de melders van motoren,

toerenwachters, kleppen, niveaus en verstoppingen. AIle overige

melders zoals van temperaturen, drukken en materiaal-samenstellingen

werden op de lessenaar gezet.

Daarnaast gold nog als eis dat het grafic panel niet te lang mocht

worden. Daarom werden aIleen de schema's van die delen van de fa

briek erop getekend waarvan men veel keuzemogelijkheden in de

productroutes m.b.v. lampjes van een flakkerdruk-systeem kon laten

zien. Dit zijn die delen van de fabriek waarin: de meeste proces

grootheden en machines die men op het grafic-panel zou kunnen weer

geven, zijn voorzien van procescontacten; en waarin ook verscheidene

keuzemogelijkheden in de productroutes aanwezig zijn. Dit bleek in

de praktijk te betekenen dat aIleen van de vaste-stof-gedeelten van

de fabriek schema's en lampjes op het grafic-panel werden geplaatst.

De lampjes van de vloeistofgedeelten van de fabriek (zoals "olie

aanmaak" en "mengen") werden aIle op de lessenaar geplaatst. Hiertoe

behoren dus ook motoren, niveaus en kleppen.
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Bij een latere wijziging zijn ook een aantal vloeistofroutes op het

grafic-panel aangebracht (van de groep "mengen"). Niet alle lampjes

die van de lessenaar naar het grafic-panel overgeplaatst hadden •

kunnen worden, zijn ook daadwerkelijk overgeplaatst. Voor enkele

lampjes (zoals die van de prilmotoren) was de reden dat overplaat

sing hen aIleen maar slechter interpreteerbaar zou maken in plaats

van beter. Voor de andere lampjes is de reden onbekend.

Kleurcode of niet-----------------
De lampjes op de lessenaar zijn gecodeerd volgens de standaard

kleurcode van DSM. De lampjes op het grafic-panel zijn wegens histo

rische redenen niet gecodeerd volgens deze standaard kleurcode. Zij

zijn wit op 15 stuks na. Deze zijn rood gekleurd.

De ontwerpers gingen ervan uit dat aIle lampjes die niveaus en ver

stoppingen op het grafic-panel aangeven, rood zijn. De overige

lampjes zijn wit. Helaas is hier in de praktijk niet zoveel van

terecht gekomen: De helft van de lampjes die rood hadden moeten zijn

zijn wit. Dit kan soms aanleiding geven tot verwarring, zoals uit

een gesprek,met een operator bleek: Hij beschouwde drie motoren als

verstoppingsindicatoren.

Op de lessenaar hebben 7 motoren een groen lampje. Van deze motoren

staan altijd twee stuks bij. De zes prilmotoren staan- eveneens op

de lessenaar. Slechts drie van hen (of minder) behoeven bij te staan.

Niettemin zijn hun lampjes wit en niet groen. De redenen hervan is

onbekend. Er is slechts een gele voormelding op de lessenaar. WeI een

aantal rode actieve "voormeldingen".

Lichtveld of donkerveld'-----------------------
De lampjes op het grafic-panel staan in het lichtveld-systeem (nor-

maal = brandend). De argumentatie om geen donkerveldsysteem te kiezen

was dat men beter met brandende lampjes een werkzame productroute kan

aangeven dan met gedoofde lampjes, want een lichtveldsysteem spreekt

de mensen voor dit doel meer aan.

De lampjes op de lessenaar staan:in het donkerveld-systeem (normaal =

uit), op de zeven groene motoren na: deze staan weer in lichtveld. De

argumentatie voor een donkerveld-systeem is dat een enkel brandend

lampje meer opvalt dan een enkel gedoofd lampje. Wat betreft de zeven

groene motoren; men zou van hen ook kunnen beweren dat zij eveneens
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in donkerveld staan. Het is maar wat je voor deze motoren "normaal"

acht: dat zij draaien of dat zij uit zijn.

5.2.4. Indeling van de melders in groepen

Deze subpar. laat zien dat men de fabriek in proceseenheden en

procesgroepen kan opdelen. Op basis van deze opdeling werd het

meldsysteem in quitteergroepen ingedeeld, en iedere quitteer

groep werd weer in kleinere groepen van lampjes opgesplitst.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

- De ~[r~~p~<!u~~te_:t"!~~T~~""

De~&!:~eps<iaI!!uIding;

De groepering van de lampjes op het graficpanel;

- De groepering van de lampjes op de~ lessenaar;

- De groepering van de regelaars en de bedieningsknoppen.

Uit een discussie met enkele operators bleek mij, dat zij de

indeling in groepen zeer waarderen en zinvol achten. Een voorstel

van mij om niet in te delen naar procesgroepen, maar naar urgentie

(zie par. 6.2.) viel in zeer slechte aarde.

gE2~E~g~i~~~!i~

De fabriek is opdeelbaar in procesgroepen. Zie par. 4.3.

Alle lampjes, zowel die op het grafic-panel als die op de lesse

naar, die behoren tot een procesgroep of een verzameling van enkele

procesgroepen, vormen een quitteergroep.

Iedere quitteergroep kent twee quitteerknoppen: een voor het quit

teren van de langzaam flakkerende lampjes en een voor het quitteren

van de snel flakkerende lampjes. Beide knoppen staan naast elkaar

op de lessenaar. De reden om geen onderscheid te maken tussen het

quitteren van de lampjes op de lessenaar en het quitteren van die

op het grafic-panel, is "omdat het in het meetkamertje dat model

stond voor de grote meetkamer, niet zo was".

Groepsquittering is ingevoerd omdat het vrijwel onmogelijk is om de

lampjes van het grafic-panel individueel te quitteren.

Het onderscheid tussen het quitteren van de snel flakkerende lampjes

en het quitteren van de langzaam flakkerende lampjes is gemaakt voor

het gemak van de operator, en omdat deze constructie technisch een

voudiger te realiseren was.
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§E2~E~!!~~ui~i~g

Elk van de beide quitteerknoppen van een groep is voorzien van een

optische groepsaanduider.

Een van beide geeft de aanwezigheid van langzaam flakkerende lampjes

in de groep aan. Rij wordt gevormd door een lampje dat gemonteerd is

in de groepsquitteerknop voor langzaam flakkeren.

De andere groepsaanduider geeft de aanwezigheid van snel flakkerende

lampjes aan. Deze bestaat uit een lampje onder de groepsquitteerknop

voor snel flakkeren.

Er is geen auditieve groepsaanduiding, maar slechts een bel voor aIle

meldingen.

Er is ook geen aanduiding waarmee wordt aangegeven of de operator een

flakkerend lampje op de lessenaar moet zoeken of in het grafic-panel.

De reden dat dit niet zo is, is "omdat het.~in het 'model '.~meetkamertje

niet zo was".

§!~~E~i~~~!i~g_~E_h~!_g!!!i£:E!~el

In de fabriek staan de apparaten en machines van de verschillende

procesgroepen in ruimtelijk zin "kris-kras door elkaar".

Op het grafic-panel heeft men de figuurtjes van de apparaten van elke

procesgroep zoveel mogelijk bij elkaar gezet.

Per groep heeft men ze ZQ ten opzichte van elkaar gezet, dat de wer

kelijke ruimtelijke ordening van de apparaten in de fabriek enigszins

wordt weergegeven. Bij de groep "molens" heeft men zelfs letterlijk

de volgorde van de opstelling van de eenheden overgenomen: 4-1-2-3.

De operators tellen soms: 1-2-3-4 en wijzen daarmee de verkeerde

moleneenheid aan.

Uiteraard kan men deze indeling naar de procesgroepen, die een ruim

telijke ontleding van de fabriek inhoudt, niet helemaal doorvoeren,

omdat de groepen onderling verbindingen hebben. Deze verbindingen

moe ten immers op een aannemelijke manier op het grafic-panel worden

weergegeven. Om lange verbindingen die in werkelijkheid helemaal niet

lang zijn. maar zelfs zeer kort, te vermijden zijn twee bunkers elk

op twee plaatsen op het grafic-panel getekend (vulmergelbunker en

poedermergelbunker). Van een gruisband (stofband nr. 118) zijn aIleen

het beginstuk en het eindstuk getekend. Ret middenstuk is weggelaten.

Beginstuk en eindstuk liggen op het grafic-panel ver van elkaar af,

ofschoon in werkelijkheid deze band maar kort is.
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Ret onderscheid tussen de procesgroepen van een bepaalde quitteer

groep is op het grafic-panel minder nadrukkelijk dan het onderscheid

tussen de quitteergroepen.

gE2~E!i~~~li~s_2E_~~_1~!!~~!!E

Bij de matrix-tableaux op de lessenaar hebben de ontwerpers zich

gehouden aan de indeling per procesgroep, of per proceseenheid, of

aan een mixture van beide.

Voorbeeld:

De "molens" zijn per eenheid ingedeeld; de vier eenheden staan naast

elkaar. De drie coating-eenheden zijn daarentegen samengevoegd tot

een "coating"-groep.

Ret "mengen" , "prillen" en "drogen & koelen" zijn echter ingedeeld

volgens figuur 7 (iedere eenheid "drogen & koelen" omvat twee droog

trommels en twee koeltrommels). De reden van deze indeling.staat in

het hiernavolgende stukje.(voorbeeld einde)~

Op de lessenaar is het onderscheid tussen de quitteergroepen goed te

zien.

gE2~E!i~~~li~g_2E_~~_E~g~lE!~~~~

Ofschoon dit niets met het flakkerdruk-systeem te maken heeft, is het

toch nuttig het volgende op te merken:

De indeling van de regelaars, meters en trendrecorders aan de wand

voIgt bij de procesgroepen "mengen", "prillen" en "drogen & koelen"

die van de matrix-tableaux van de lessenaar, en niet de indeling op

het grafic-panel. Hetzelfde geldt voor de bedieningsdrukknoppen op

de lessenaar.

De reden van deze op het eerste gezicht nogal eigenaardige indeling

is dat de eenheden van deze drie procesgroepen meestal op dezelfde

wijze op elkaar worden aangesloten. Men wilde de operator het heen

en-weer-Iopen tussen de verschillende regelpanelen besparen, als

hij zoln keten van eenheden moet opstarten, bijregelen of stoppen.

Daarom namen de ontwerpers bij het inrichten van de regelpanelen

deze meest voorkomende combinaties over.

Deze indeling werd niet op het grafic-panel toegepast omdat dit

anders tot een wirwar zau ontaarden.
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mengen mengen mengen
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m+p+d&k =
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+ drogen & koelen

organisatie van het

grafic panel

en de regelpanelen

organisat~e

van de lessenaar

111

5.2.5. Diversen

!!~lE~iE!!!~!!!~!

Het FD-systeem is bij aIle groepen een halftipmelder.

Als een procescontact de volgende standensequentie kent:

- normaal

- abnormaal

- normaal

dan gedraagt het FD-systeem zich als een tipmelder.

Bij de volgende standensequentie:

- abnormaal

- normaal

- abnormaal

dan gedraagt het systeem zich niet als een tipmelder.

De reden van deze halftipmeld-constructie is onbekend. (Het zou

kunnen zijn dat een opkomende melding ernstiger wordt geacht dan

een afgaande melding.)
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Geen eerstmelder----------------
Nergens in het FD-systeem is een eerstmelding-mechanisme aangebracht.

Bij een automatische beveiligingsactie verschijnen alle meldingen

tegelijk. Bij een grondige studie van het fabrieksproces bleek een

eerstmeldmechanisme overbodig. De operator bleek altijd in staat te

zijn de boosdoener te achterhalen.

~~~!~ina_y~n h~E_KQ:~!~E~~

Stel dat er een melding verschijnt. Hieronder staat de handelwijze

die de operator volgt om deze te vinden en te quitteren.

- Er gaat de bel.

- Dit is voor de operator een teken dat er een melding is.

- Hij gaat nu eerst kijken van welke groep een quitteerknop oplicht.

- Hij loopt naar de quitteerknoppen van die groep heen.

Hij kijkt welke van beide oplicht, zodat hij weet of het een op

komende of een afgaande melding betreft.

- Dan zoekt hij de matrix-tableaus en het grafic-panel in de groep

af naar het flakkerende lampje.

- Heeft hij dit ontdekt, dan drukt hij de oplichtende quitteerknop

in.

5.2.6. Lijst met enkele gegevens over het meldsysteem

Hieronder volgt een lijst van enkele gegevens van het meldsysteem van

de KAS-NF2. Tot op zekere hoogte vormt deze lijst een samenvatting

van het voorafgaande.

gra£i£_2!~~1~ - aantal lampjes = 357;

- alle in lichtveld;

- niet in de DSM kleurcode;

lampjes zijn opgenomen in tekeningetjes;

- grafic-panel geeft niveaus en productroutes aan.

Lessenaar: aantal lampjes = 225;

- alle in donkerveld op 7 stuks na;

- wel in DSM kleurcode;

- lampjes staan gegroepeerd in matrices;

- op lessenaar worden zeer veel soorten zaken aangegeven.
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gE~~~~: - fabriek wordt in procesgroepen opgesplitst;

- er zijn 5 quitteergroepen. Elke groep vertegenwoordigt

een procesgroep of een verzameling procesgroepen;

- elke quitteergroep heeft groepsaanduiding.

QiY~E!~~: - halftipmelder;

=~ie~~_ee:r:I3~1Il~lde:r:;_

- in totaal 582 lampjes.
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Fata 1: Overzicht van de meetkamer.

Fata 2: Overzicht van de meetkamer.



------ ------- ------- --------------------------------------------

_. S3 -

Foto 3: Ret grafic-panel, de meterpanelen, de loopgang,
en een kopzijde van de lessenaar.

Foto 4: De bedieningslessenaar.
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Foto 5: Ret lessenaar.gedeelte van de vier Raymond-molens.

Foto 6: Ret gedeelte van het grafic-panel van de vier Raymond-molens.

iF' ';;;:'("".£.,t'",
,- ·'A",>--·Z»i.I,~,>.i;;:'::;",
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6. DE OBSERVATIE-METHODEN EN -TECHNIEKEN

6.1. Inleiding

Tijdens het onderzoek werden in de meetkamer observaties verricht

met als doel het verzamelen en vastleggen van gegevens t.b.v. de

quantitatieve analyse (zie subpar. 2.4.3.). De observaties be

stonden uit het bij elke melding vastleggen van:

- de "harde" gegevens omtrent de melding zelf (zoals de tijd van

optreden, de naam van het procescontact, het opkomend of afgaand

zijn, en de procestoestand op het moment van de melding);

- de beoordeling van de melding door de operator op een aantal

aspecten.

Bij het opzetten van het onderzoek kwamen de volgende vier vragen

aan de orde:

- op welke aspecten willen wij een melding beoordeeld zien?;

- hoe kunnen wij van de operator zijn beoordeling opvragen?;

hoe leggen wij deze beoordeling vast?;

- hoe leggen wij de "harde" gegevens van de melding zelf vast?

Het antwoord op de eerste van deze vier vragen wordt gegeven in par.

6.2. Dat op de tweede vraag komt daarna in par. 6.3. aan bod. De

derde en de vierde vraag worden samen in par. 6.4. beantwoord.

Hierna komen in dit hoofdstuk verder aan de orde de praktische

uitvoering van de gekozen onderzoeksmethode (subpar. 6.6.2. en 6.6.3.

en bijlagen 111.2, 111.3, 111.5 en 111.6) en het geschikt maken van

de gegevens voor de computerverwerking (subpar. 6.6.4. en bijlagen

111.1 en 111.4).

6.2. De keuze van de beoordelingsaspecten

6.2.1. De keuze

Bij de observaties kunnen de beoordelingen van de operator over

elke melding vastgelegd worden. Wij kunnen hem de beoordeling op

alle aspecten vragen, maar o.a. wegens tijdgebrek zullen wij ons

hierin toch moe ten beperken.
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Met name tijdens drukke periodes (met veel meldingen) kan men niet te

lang bij elke melding blijven stilstaan. De vraag is nu:

- van welke aspecten van een melding willen wij de beoordeling erop

door de operator weten, en waarom kiezen wij deze?

Wij gaven aan de volgende aspecten de voorkeur:

- Actie: waar en wanneer is of wordt een handeling verricht die met

de melding verband houdt?;

- Verwachting: wordt de melding verwacht, en zo ja op grond van wat?;

- Urgentie: vindt de operator dat hij onmiddellijk kennis moet nemen

van de melding?;

- Belangrijkheid: als de operator achteraf nog eens de loop van het

proces overziet, hoe belangrijk waardeert hij dan de melding?

De argumentatie van deze keuze wordt hieronder behandeld.

6.2.2. De argumentatie

-Ret meldsystemen-onderzoek is nog tamelijk exploratief van aard (v.d.

Ende en Verhoef, 1973, subpar. 1.2.5.). Wij proberen, al orienterend,

te achterhalen welke eigenschappen van een meldsysteem van belang

zijn voor de "relatie" tussen de operator en het meldsysteem, en

evt. in grote trekken, hoe zij deze "relatie" beInvloeden. Onze

gedachten hierover en ons model hiervan zijn nog vaag en onvolledig.

Wij willen nu gegevens verzamelen om daarmee een beter model te

vormen.

Als startpunt voor dit onderzoek vormden wij een voorlopig model.

Dit model werd gebaseerd op fig. 2 waarvan in het artikel van D.

Kortlandt en R. Kragt (1978) een evenbeeld staat (zie fig. 8). Aan

de hand van dit voorlopige model werden de beoordelingsaspecten

uitgezocht. (In fig. 9 staan zij genoteerd op een nog te bespreken

zgn. "observatiefo;-mubier".)

----------_.__.-.-._-------
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~~!~!gg. Het procescontact slaat van stand om (in de figuur komt het

op) waardoor een melding ontstaat. De acoustische melder gaat, en

het bijbehorende lampje gaat flakkeren. Men kan vastleggen de' "harde"

gegevens van de melding: het tijdstip van omslaan, de naam van het

contact, de richting waarin het omslaat (opkomend of afgaand) en de

procestoestand op het tijdstip van omslaan.

Q~~~~~!~~!~. De operator hoort dat er iets gebeurd is, en gaat het

lampje zoeken. De detectietijd t
d

kon in dit onderzoek helaas niet

gemeten worden. Hier werd een apart onderzoekje aan gewijd.

Y~~~~h~!gg. De voor de hand liggende vraag is nu: had de operator

de melding verwacht of niet. De hierachter liggende gedachte is dat

een verwachte melding gemiddeld een lagere belasting voor de opera

tor betekent dan een onverwachte. Bij een onverwachte melding moet

hij immers meer van gedachten omschakelen dan bij een verwachte

(denken wij).

Q!g~nt!~. Als het acoestische signaal gaat, moet de operator onmid

dellijk zijn bezigheden staken en het meldende lampje opsporen en

quitteren. De redenen voor dit voorschrift zijn dat de melding wel

eens heel belangrijk zou kunnen zijn en niet te lang onopgemerkt

mag blijven, en dat anders de navolgende melding niet acoestisch

gesignaleerd wordt.
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Volgens ens zal het niettemin regelmatig gebeuren dat de operator

iets denkt in de trant van: "Voor deze melding had ik niet meteen

behoeven te komen. Zij had best enkele minuutjes kunnen blijven .

wachten op mij". Met andere woorden: de operator zou kunnen gaan

denken dat hij zich te vaak haast. De vraag is nu: Is het in het

licht van ee procesvoering noodzakelijk om meteen te weten wat er

aan de hand is (bijv. t.b.v. tijdig bijsturen)?

Als in een proces veel meldingen spoedeisend zijn (bijv. meer dan

50%), dan betekent dit dat het proces of te ingewikkeld is voor de

operator om het te bedrijven, of te snel. De operator wordt dan door

het proces gestuurd i.p.v. omgekeerd.

Actie. Voor de hand ligt nu de vraag: Als de operator de melding

gequitteerd heeft, moet er daarna aan de hand van die melding een

actie gedaan worden of niet? En zo ja, wat voor een actie? Wij ver

wachten dat standaard-actie een geringere belasting voor de opera

tor betekent dan een niet-standaard-actie (standaard actie = actie

die hij gewoonlijk op een signaal van deze melder doet).

~1~~~. Ook willen wij de plaats weten in verband met het communi

catiesysteem. De vraag ~s nl.: Kan de meetkameropator alles zelf

doen, of moet hij veel opdrachten aan de veldoperators geven? In

het laatste geval worden aan de communicatie-apparatuur hogere eisen

gesteld. Ook het meldsysteem kan als communicatiemiddel dienen. De

meetkameroperator kan vaak daaraan zien wat de veldoperator doet, en

of hij de opdrachten goed uitvoert (onzekerheidsreductie; Kragt, 1980).

Daarom wordt ook gevraagd naar de plaats van een actie die voorafgaat

aan een melding.

~~1~~. Tot slot wilden wij weten of een melding belangrijk werd ge

vonden. Ret criterium van "in welke zin belangrijk" wordt impliciet

bij de operator gelegd. Onze vraag is nu: Is een urgente melding ook

altijd een belangrijke melding? De operators dachten van wel. Zij

voelden er daarom niets voor om nog een aparte belangrijkheidsscore

te geven. Ret lukte nog wel om hen dit achteraf te laten doen. wij

gaan ervan uit dat een ervaren operator in de regel tijdens de pro

cesvoering een melding op haar belangrijkheid weet te schatten,

zodat van maar weinig meldingen achteraf, als het vervolg van het

proces bekend is, gezegd kan worden dat zij toen verkeerd waren in

geschat.
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6.3. Het ondervragen van de operator

Ten behoeve van het onderzoek worden de operators naar hun beoorde

lingen van de meldingen ondervraagd. AIleen ervaren (zelfstandig de

meetkamer mogen beheren) mensen worden ondervraagd. Want onervaren

operators bedrijven het proces minder goed en genereren daardoor

meldingen. Door al deze eigen meldingen worden de eigenschappen van

het proces en het meldsysteem verdoezeld, en ontstaat derhalve een

verkeerd beeld van het proces en het meldsysteem.

Helaas is het in de NF2 voor een operator, hoe ervaren hij ook is,

ondoenlijk om tegelijk het proces te bewaken en zijn beoordelingen

aan de onderzoeker door te geven. Dit gaat zeker niet tijdens een

drukkere periode, en juist zulke periodes zijn voor het onderzoek

interessant, i.v.m. een mogelijke alarminflatie.

Om hem van deze dubbele taak te ontlasten, is bij het onderzoek een

extra operator noodzakelijk, die de beoordelingen van de meldingen

aan de onderzoeker verstrekt. Wij noemen deze extra operator de

"observator". Er zijn derhalve t.b.v. de observaties (minstens)

drie mensen in de meetkamer (zie foto 7):

de operator: de operator die het proces bewaakt;

de observator: de operator die de beoordeling verstrekt;

de onderzoeker: de man die het observatie-onderzoek leidt.

De observator kan of elke melding naar zijn eigen inzicht beoordelen,

of zich verplaatsen in de dienstdoende operator. Bij het beoordelen

naar eigen inzicht kan een vertekend beeld ontstaan omdat de beoor

delingen van de meldingen niet in overeenstemming behoeven te zijn

met de werkelijke procesvoering, zoals die in de meldingen tot uit

drukking komt. Daarom werd besloten dat de observator moet vast

leggen wat de operator denkt, doet of nalaat, en niet wat hij zelf

zou denken, doen of nalaten. Opdat hij dit kan, wordt vereist dat:

de observator een ervaren operator is;

de observator en de operator elkaar erg goed kennen, en ingespeeld

zijn op elkaar (bijv. door vaker samen het proces te bewaken);

de observator tijdens de observaties goed op de hoogte blijft met

de gebeurtenissen in de fabriek en in de meetkamer en kan dis

cussieren met de operator als hij wil. De observator mag hierom

niet ver verwijderd van de operator zitten, waardoor hij te vee1

van hem gescheiden zou worden.
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In de NF2 geschiedt de ondervraging van de operator dus door onder

vraging van de observator.

6.4. Ret vastleggen van de gegevens

6.4.1. Inleiding

Deze paragraaf behandelt zowel de wijzen van het vastleggen van de

"harde" gegevens van de meldingen zelf t als de wijzen van het vast

leggen van de beoordelingen die de observator/operator geeft.

De methode voor het vastleggen van de ene groep gegevens kan niet

gescheiden van die voor de andere groep worden ontwikkeld t want

de samenhang tussen beide groepen gegevens mag niet verloren gaan.

Achtereenvolgens komen in deze par. aan de orde:

- het onderzoek naar de registratie-mogelijkheden;

- een verbetering van de gekozen mogelijkheid door invoering van

clusters en blokken.

6.4.2. Ret onderzoek naar een registratie-mogelijkheid

In de polyetheenfabriek waar R. Kragt c.S. hun onderzoek deden

(Cellissen - Kragt, 1979; Onna - Reinders t 1979), staat een mel

dingenprinter' (zie op.cit. pag. 12 t resp. pag. 16) die de tijd t

de procescontactnaam en de soort (opgaand t afgaand t etc. t zie bijl.

11.1 en 11.2) VJn elke melding noteert. De onderzoeker heeft een

formulier voor zich liggen t het zgn. observatieformulier (zie op.

cit. pag. 22 t resp. pag. 30). Rij schrijft de tijd van elke melding

over op zijn formul1er t vraagt dan de beoordeling van elke melding

aan de operator/observator op, en schrijft deze achter de bijbehorende

tijd op zijn formulier. Later t bij de verwerking van de gegevens t

worden m.b.v. de tijdgegevens de meldingen en hun beoordelingen bij

elkaar gevoegd. De tijdgegevens dienen derhalve voor de samenhang

(correspondentie) tussen de beide groepen gegevens.

In de NF2 is een conventioneel meldsysteem zonder een printer aan

wezig. M.a.w. het systeem legt niet zelf de meldingen vast. Er

moest daarom een systeem worden uitgedacht waarmee men niet alleen

de beoordelingen van de meldingen kan vastleggen t maar ook de

"harde" gegevens ervan.
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Dit registratiesysteem moest voldoen aan de volgende drie eisen:

- de tijd waarbinnen het systeem operationeel kon zijn, moest kleiner

zijn dan twee maanden. Bij het onderzoek was haast geboden wegens

een op handen zijnde verbouwing van de NF2;

- de snelheid waarmee de gegevens konden worden vastgelegd moest zo

hoog zijn dat de drukkere periodes nog konden worden bijgehouden;

de betrouwbaarheid waarmee de gegevens konden worden vastgelegd,

moest hoog zijn. De correspondentie mocht niet kwijt raken en de

observator moest in staat zijn om zijn beoordelingen correct weer

te geven.

Om. een goed registratiesyst~em te vinden t. b. v .chetonderzoek,

werden een viertal systemen op deze drie eisen onderzocht. Deze

waren:

het installeren van een printer;

- het intoetsen op een draagbare terminal;

het inspreken op een draagbare bandrecorder;

- het gebruik van een observatieformulier.

De eerste twee systemen voldeden niet.

De laatste twee systemen heb ik in samenwerking met een operator uit

getest. De keuze viel uiteindelijk op het laatste systeem. Om. de

registratiesnelheid van dit systeem te verhogen, zonder te veel de

derde eis geweld aan te doen (door teveel informatieverlies), werden

de begrippen "cluster" en "blok" ingevoerd (zie subpar. 6.4.3.).

~E_i~~E~ll~E~~_~~~_~~~_EEi~E~E

Na installatie van een•.. printer zou het observatieonderzoek op dezelfde

wijze kunnen geschieden als in de polyetheenfabriek.

Echter, het meldsysteem in de NF2 is er een met relaiskasten en het is

aangesloten op ca. 550 procescontacten. Ret installeren van een printer

zou daarom niet aileen betekenen het installeren ervan zelf, maar ook

het plaatsen van een (micro-)computer (met bijbehorende software), een

interface met ca. 550 ingangen, en de benodigde bedrading. Deze maken

de plaatsing van een printer zeer duur en tijdrovend (veel meer dan

twee maanden). Daarom werd van dit hulpmiddel afgezien.

g~E_i~!~~!~~~_~E_~~~_~E~~82~E~_!~~i~~1

De gegevens van de melding en die van de bijbehorende beoordeling wor-

den meteen na elkaar in de terminal getoetst, en op een cassettebandje

digitaal vastgelegd.
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Zij kunnen later worden uitgelezen op een cijferdisplay of eventueel

door een computer.

Als draagbare terminal stond mij ter beschikking een "'Senosa'

Directdata 16". Helaas was hij erg onhandig in het gebruik en wei

omdat de toetsen niet voorzien waren van een tactiele feedback,

omdat het bandje niet gedeeltelijk maar aileen helemaal kon worden

teruggespoeld wat het uitlezen van de gegevens via het cijferdisplay

bemoeilijkte, en omdat het zeer lastig was om de procescontactnamen

in het apparaat in te voeren.

Wegens __ deze drie redenen was de betrouwbaarheid waarmee de gegevens

konden worden vastgelegd, veel te gering en daarom werd van het ge

bruik van deze terminal afgezien.

g~~_i~~E!~~~~_£E_~~~_~!!~g~~E~_~~~~!~~£!~~!

De gegevens van de melding en die van de bijbehorende waardering,

worden meteen na elkaar in de microfoon van de recorder ingesproken,

en op eencassettebandje vastgelegd. Later wordt het bandje afge

speeld en worden de gegevens door de onderzoeker beluisterd en op

papier overgenomen.

Als draagbare (cassette-)bandrecQrder stond mij ter beschikking een

-'''I.oewe-Opta' IOptacord 440". Deze recorder bleek erg praktisch te

zijn in het gebruik. Vooral het pauzeknopje op de microfoon was erg

handig: het werkte ook tijdens het afspelen wat gemakkelijk was bij

het achteraf beluisteren en opschrijven van de gegevens. Bovendien

kon het bandje ook slechts gedeeltelijk worden teruggespoeld (zoals

bij elke bandrecorder).

De recorder" voldeed goed bij de tests in de meetkamer. Aileen, de

operator die mij hielp bij de opzet had geen zin in "verslaggevertje"

spelen; mij moest nl. de gegevens zelf inspreken. Hij zei: "Jij denkt

toch zeker niet dat ik hier als een journalist met dit ding rond ga

lopen?" Dus werd ook van de bandrecorder afgezien.

g~~_g~~E~i~_Y~~_~~~_£~~~~~~i~E~~~l!~!

Samen met een operator werd een observatieformulier ontwikkeld. (Dit

gebeurde op basis van het formulier van H. Kragt c.s. in de polyetheen

fabriek.) Het formulier wordt in par. 6.5. en in bijlage 111.2 be

schreven. In het hiernavolgende wordt ingegaan op enkele achtergronden

die bij deze ontwikkeling een rol speelden.
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Op het formu1ier schrijft de observator bij e1ke melding achter e1kaar

op:

de "harde" gegevens van de melding;

- de waardering ervan door de operator/observator.

Re1aas zijn er twee prob1emen: de schrijftijd en "het tegelijk alles

moeten zien".

Opschrijven duurt 1anger dan op een bandrecorder inspreken. De tijd

om a11es van een melding vo11edig op het formu1ier te noteren, werd

in een klein experimentje bepaa1d. Rij bedroeg ruim 20 seconden. (in

spreken op de bandrecorder ongeveer 15 seconden.) Re1aas is het tijd

verschi1 tussen twee opeenvo1gende me1dingen vaak vee1 k1einer. De

observator zou daarom sneller moeten zijn.

Bovendien moet de observator voortdurend zijn ogen naar drie p1aatsen

tege1ijk richten, n1. naar:

- het me1dsysteem;

- de k1ok;

het observatieformu1ier.

Ret is wegens beide bovenstaande feiten gerechtvaardigd te ste11en

dat de observator a11een de stille periodes (periodes met weinig

me1dingen) kan bijhouden, en dat hij niet de drukkere periodes kan

bijhouden, a1 za1 hij dit we1 proberen. De observator wordt hierdoor

aan een enorme spanning b1ootgeste1d. In feite hangt de kwa1iteit

van het gegevens verzame1en a11een van hem af. Hij moet sne1 en goed

proberen te zijn. De conc1usie 1uidde dan ook:

- het vast1eggen van de me1dingen en het beoorde1en van de me1dingen

dienen gescheiden door twee personen te worden verricht.

De onderzoeker 1egt de "harde" gegevens van de me1dingen vast, en de

observator de bijbehorende waarderingen. Hiermede zijn wij in feite

aange1and bij het printer-me1dsysteem in de po1yetheen-fabriek. De

onderzoeker treedt nu a.h.w. op a1s printer. Uiteraard moet bij de

methode van het gescheiden vast1eggen van de me1dingen en de beoor

de1ingen we1 zorg worden gedragen voor de eerder genoemde correspon

denktie tussen beide groepen gegevens (zie par. 6.5. en bij1age 111.3).

Bij het observatie-onderzoek in de NF2 werden twee formu1ieren ge

bruikt: een voor de observator, het zgn. "observatie-formu1ier", en

een voor de onderzoeker, het zgn. "printer-formu1ier" (zie par. 6.5.).
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Ret systeem van het gescheiden vastleggen heeft nog een bijkomend

voordeel:

- als de observator tijdens een wat drukkere periode de meldingen

niet kan bijhouden met het beoordelen, mag hij gerust achter

blijven. Er gaan immers toch geen meldingen verloren. Tijdens

een stillere periode kan hij zijn achterstand wegwerken.

Dit feit maakt het mogelijk dat enkele zeer snel opvolgende mel

dingen toch beoordeeld kunnen worden. Ret moment van de beoordeling

van een melding blijft hierdoor in de tijd gezien tamelijk dicht

bij de melding zelf, zodat de beoordeling nog niet een beoordeling

achteraf wordt. Rierdoor is er sprake van een extra snelheidswinst

zonder een __ernstig verlies aan betrouwbaarheid van de beoordelingen.

Riertegenover staat weI een eis: De onderzoeker-printer moet die

extra snelheid weI kunnen halen, want hij mag niet achter blijven.

Rierom moet hij zeer vertrouwd zijn met het meldsysteem en het proces.

Ondanks de methode van het gescheiden vastleggen was de snelheid vaak

nog te gering. In de hiernavolgende subpar. wordt beschreven hoe zij

verder werd opgevoerd zonder al te veel verlies aan informatie.

6.4.3. Clusters en blokken

Bij de testen bleek dat soms zoveel meldingen tegelijk optraden, dat

de onderzoeker en de observator ze niet konden bijhouden, ondanks aIle

inspanningen om de methode van het vastleggen zo snel mogelijk te

maken. Wij stelden ons daarom de vraag:

- kunnen wij een aantal gegevens weglaten of meldingen overslaan,

zonder al te veel verlies aan voor ons onderzoek zinvolle infor

matie?

Deze vraag kon aIleen maar beantwoord worden door na te gaan wat de

aard van zulke opeenhopingen van meldingen was, wat de mogelijke

oorzaken ervan waren, en welke interpretaties de operators eraan

gaven. Dit deden wij voor onze onderzoekssituatie. Rierbij werden

de begrippen "cluster" en "blok" ingevoerd. De benodigde extra

snelheid werd bereikt door geschikt gekozen meldingen niet te no

teren maar over te slaan.

Achtereenvolgens worden behandeld:

- het cluster;

- het blok;

- de manier van het tijd besparen.
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Clusters-------
Bij het zoeken naar de aard van de opeenhopingen van me1dingen b1eek

ons dat bij zeer ve1e van zu1ke opeenhopingen de meeste van de me1

dingen een groep vormden waarvan men kon zeggen dat zij door een be

paa1de procesomstandigheid (dit woord kan zowe1 een tame1ijk statio

naire toestand a1s een ingrijpende wijziging van het proces betekenen)

werd veroorzaakt. Een derge1ijke procesomstandigheid kwam vaker voor

en de operator wist uit ervaring of door de instructies welke me1

dingen die omstandigheid gaf. Vaak ze1fs verwachtte hij een groep

me1dingen, of veroorzaakte haar door een bepaa1de procesomstandigheid

in het 1even te roepen (bijv. het opstarten van een proceseenheid).

Zo'n aan de operator bekende groep van (in zekere zin "functionee1

samenhangende") me1dingen werd "cluster" genoemd.

De operator behoefde dus nauwe1ijks na te denken over de me1dingen

van een cluster. Maar hij moest ze we1 a11emaa1 quitteren. Ret gevo1g

was dat de operator een niet tot het cluster behorende melding per

onge1uk zonder na te denken kon quitteren. Dit b1ijkt uit de inter

views van R. Kragt (1980).

In over1eg met enke1e operators werd tijdens de testperiode vastge

1egd welke me1dingen tot een cluster zouden kunnen worden gerekend.

Dit geschiedde door in tabellen (de zgn. "c1usterme1dingen-tabellen")

vast te 1eggen welke 1ampjes me1dingen genereren.die tot een cluster

gerekend kunnen worden. (Deze tabe11en geven a11een aan welke 1ampjes,

en niet of zij a11een een opkomende of een afgaande melding genereren.

In de NF2 kan n1. vrijwe1 ieder 1ampje in een cluster meerma1en aan en

uitgaan.) Deze tabe11en werden op basis van de me1dingen bij de vaakst

voorkomende omstandigheden gebaseerd. Deze waren het in en uit bedrijf

nemen van bepaa1de proceseenheden (coating, mengen + pri11en, mo1ens)

door de ploeg, en in vee1 mindere mate, het schoonmaken van enke1e

apparaten door de onderhoudsdiensten (zakkenfi1ters van de mo1ens).

Net zoa1s iedere melding een naam heeft, n1. de naam die het veroor

zakende procescontact van de ontwerpers heeft gekregen, zo heeft bij

dit onderzoek ook ieder cluster een naam gekregen, n1. de naam die

wij aan de bijbehorende c1usterme1dingen-tabe1 hebben gegeven. Deze

naam is in re1atie met de bijbehorende procesomstandigheid gekozen.
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Blokken-------
Stel dat een procesgrootheid steeds rondom zijn grenswaarde op en

neer gaat. Ret bij deze grenswaarde behorende procescontact gaat

dan steeds aan-uit-aan-uit, etc. Ret gevolg is dat voortdurend op

een en hetzelfde lampje een opgaande melding en een afgaande

melding gegenereerd wordt.

In de regel zijn aileen de eerste paar van deze meldingen voor de

operator van belang. De overige houdt hij wei voor gezien. Echter,

zij storen hem wei bij de uitoefening van zijn werk. Zoln verzameling

(tamelijk) snel opeenvolgende meldingen afkomstig van een het hetzelfde

procescontact, noemen wij een blok.

Bij de NF2 ligt de tijd tussen twee opeenvolgende meldingen van een

blok tussen de ca. minuut en 0,5 seconde. In het laatste geval

heeft quitteren niet eens zin. De bel rinkelt voortdurend.

De naam van een blok is gelijk aan de naam van het op- en neerklap

pende procescontact annex meldende lampje.

~~_~ii~~_Y~~_h~!_2~!E~E~~_£E_~~_~£!~!!~!ii~

Zoals gezegd was het in de NF2 niet altijd mogelijk voor de onder-

zoeker en de observator om aile meldingen te noteren en te beoordelen.

Ret bleek bij het uittesten, dat vrijwel aileen tijdens de periodes

waarin een cluster of een blok aan de gang was, de aantallen meldingen

zo groot waren, dat zij niet bij te houden waren. Wij stelden ons

daarom de vraag:

- kunnen wij tijdens een cluster of een blok een aantal gegevens van

elke melding weglaten, of meldingen overslaan, zonder al te veel

verlies aan voor ons onderzoek zinvolle informatie?

Deze vraag hield in dat wij een goede keuze moesten doen t.a.v. de

informatie die wij dan nog weI wilden noteren. Als eisen golden voor

deze keuze:

- deze informatie moest zinvol zijn;

- deze informatie moest goed te noteren zijn.

I.a.v. de zinvolheid werd besloten om die meldingen te noteren en te

beoordelen waarover de operator (misschien) diep moest nadenken bij

de interpretatie ervan, en die hem hadden kunnen ontgaan. Deze zijn de

meldingen die wei tijdens een aan de gang zijnd cluster of blok op

treden, maar er niet toe behoren.
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Zij werden de "enkelvoudige meldingen" genoemd.

Daarnaast zijn in de NF2 deze enkelvoudige meldingen goed te noteren

en te beoordelen, want hun frequentie was nauwelijks groter dan die

van de meldingen buiten een cluster of een blok (de zgn. "losse"

meldingen). De meldingen die tot een cluster of blok behoorden (de

"functionelen"), behoefden niet genoteerd en gewaardeerd te worden

(het mocht wei, maar dan met een extra aanduiding "in cluster of

blok"). Wei moesten zij geteld worden zodat later achterhaald kon

worden met hoevelen zij waren geweest.

Door het niet noteren van de functionele meldingen boekten wij de

tijdwinst die benodigd was om het observeren in de drukkere periodes

mogelijk te maken. Door het introduceren van de begrippen "cluster"

en "blok" konden de onderzoeker en de observator vrijwel altijd het

meldsysteem bijhouden. (Maar een keer werden de observaties gestopt

wegens een teveel aan meldingen: door een storing viel toen de helft

van de fabriek uit.)

Tijdens de observaties werden dus genoteerd:

- het begin, het einde en de naam van elk cluster;

- het begin, het einde en de naam van elk blok;

- het aantal meldingen dat tijdens een cluster of een blok optrad

en er toe behoorde;

voluit de gegevens en de beoordelingen van alle meldingen die

niet tot een cluster of een blok behoorden, en eventueel ook de

gegevens en de beoordelingen van meldingen die er wei toe behoor

den.

6.5. Ret observatieformulier

In par. 6.4. werden vier registratiemogelijkheden op hun merites

onderzocht. De beste mogelijkheid bleek toen te zijn een observatie

formulier met een bijbehorend "printer" formulier.

Ret observatieformulier staat afgebeeld in fig. 9. Dit formulier is

gevuld met regels en kolommen.

Op elke regel wordt genoteerd en eventueel beoordeeld:

- een melding;

het begin van een cluster of een blok met het aantal meldingen;

- het einde van een cluster of een blok.



- 68 -

Ret formulier bevat tien hoofdkolommen. Deze zijn in twee groepen

onder te verdelen, n1. de kolommen voor de "harde" gegevens en de

kolommen voor de beoordelingen.

De "harde" gegevens worden genoteerd in de kolommen:

- Tijd (tijdstip van de melding);

- Code (naam van het procescontact, cluster of blok);

- Lampje ~opgaande of afgaande melding);

- Blok (al of niet functioneel samenhangende melding).

Een "hard" gegeven, de procestoestand, wordt in de kop van het formu

lier genoteerd.

De beoordelingen (zie par. 6.2.) komen in de kolommen:

- Verwacht (verwachting);

- Spoed (urgentie);

- Actie (die verband houdt met de melding);

- Plaats (van de actie);

- Belang (belangrijkheid achteraf).

Deze kolommen zijn aIle (op "Belang" na) in multiple-choice-systeem

uitgevoerd. Dit is gedaan voor het gemak van de observerende operator.

De laatste kolom biedt plaats voor opmerkingen.

Naast het observatieformulier werd het zgn. printerformulier gebruikt.

Dit staat in fig. 10 afgebeeld. Op dit formulier kunnen aIle harde ge

gevens van een melding, blok of cluster worden genoteerd. (De kolom

"Belang" hoort er niet op thuis.) Er is genoeg lege plaats voor op

merkingen. Dit formulier wordt door de onderzoeker ingevuld.

Er is door ons veel aandacht besteed aan de correspondentie (samenhang)

tussen de meldinggegevens en de bijbehorende beoordelingen. Een verlies

van deze correspondentie verhindert immers het opsporen van mogelijke

relaties tussen de soorten meldingen en de beoordelingen. De correspon

dentie heeft t.g.v. de genomen maatregelen weinig problemen gegeven

tijdens de observaties.

Ret observatieformulier en de maatregelen voor de correspondentie

staan gedetailleerd beschreven in de bijlagen 111.3 en 111.4.
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6.6. De observaties

6.6.1. Inleiding

Deze paragraaf behandelt een aantal praktische aspecten aangaande de

observaties, en wel:

- de zitplaats van de observator en de onderzoeker (in subpar. 6.6.2.);

- de instructies aan de toekomstige observators;

- de begeleiding van het onderzoek;

- het verloop van de observaties (alle drie in subpar. 6.6.3.);

- het invoeren van de observatiegegevens in een computer (in subpar.

6.6.4.).

6.6.2. De zitplaats van de observator en de onderzoeker

Ten behoeve van de observaties moesten de observator en de onderzoeker

plaats kunnen nemen op een punt in de meetkamer waarvan vereist werd

dat:

- zij beiden naast elkaar konden zitten opdat zij elkaars notities

konden bekijken (o.a. i.v.m. de correspondentie);

- zij elk voldoende schrijfruimte hadden;

- zij elk het gehele meldsysteem goed konden overzien;

- indien nodig aan de operator de naam van de melding gevraagd kon

worden als deze afdrukte;

- de observator niet geisoleerd zat (zie par. 6.3.), en hij eventueel

gemakkelijk in discussie kon treden met de operator;

de operator in zijn werk niet gehinderd werd.

Met name de derde eis gaf in de meetkamer van de NF2 enkele problemen.

In deze meetkamer staan een aantal pilaren die het uitzicht over het

meldsysteem vanuit vele punten geheel of gedeeltelijk belemmeren. Na

enig zoeken werd toch een goede plaats gevonden: aan de lessenaar

naast de zitplaats van de operator. Ret horizontale blad bevat daar

een grote lege ruimte zonder drukknoppen. Deze plaats voldeed goed

aan de bovengenoemde zes eisen. Foto 7 brengt de situatie in beeld.

6.6.3. De instructies, de begeleiding en het verloop van de observaties

Q~_in~!E~£!i~~_!~2~~~_~~_£2~~~~!i~~

In de NF2 werken vier ploegen in continudienst.

Tijdens de testperiode werd aan de toekomstige observators van elk

van de vier ploegen, de wijze van observeren uitgelegd.
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Zij mochten oefenen als zij dat wilden. Zo kwamen ook nog enkele on

volkomenheden aan het licht.

Een week voor het begin van de definitieve observaties werd aan de

toekomstige observators een leeg observatieformulier en een toelich

ting uitgereikt (zie bijlage 111.6). Bij deze toelichting waren ook

de clustermeldingen-tabellen gevoegd.

Het lag in de bedoeling om vlak voor de observaties met de observa

tors van elk van de vier ploegen nog een dagje te proefdraaien. Meestal

bleek dat dit niet nodig was omdat zij al tijdens de testperiode hadden

kunnen oefenen. Een, soms twee uren waren dan al voldoende. De proef

draaidag werd dan meteen een echte observatiedag.

~~_~~g~~~i~i~g_~~~_~~_~~~~!~~i~~

Het plan was dat bij elk van de vier ploegen van de NF2 gedurende

vier diensten (dagen) geobserveerd zou worden. In elke ploeg zouden

twee operators elkaar observeren. Een van hen zou gedurende de eerste

twee diensten het proces bedrijven en de andere zou dan observeren,

en gedurende de andere twee diensten keerden zij hun rollen om. Wij

kozen voor twee diensten per observator omdat wij een te weinig

vonden en drie teveel.

Elke dienst duurt acht uren, maar het was in de NF2 niet mogelijk om

gedurende de gehele diensttijd te observeren. Gedurende enkele van

deze acht uren was de observator niet beschikbaar i.v.m. dienstover

name, pauze en storingen. Wij hielden daarom 4,5 uur per dienst aan.

In totaal zou er dan tijdens 2 (observators per ploeg) ~ 2 (dagen

per observator) ~ 4 (ploegen) = 16 diensten gedurende 16 (diensten)

~ 4,5 (uren per dienst) = 72 uren geobserveerd worden.

Per dienst moest zoveel mogelijk aan een stuk geobserveerd worden,

m.a.w. in een zo groot mogelijke aaneengesloten observatieperiode

zonder tussenpozen. Dit is gedaan omdat anders de intervaltijden

tussen bepaalde meldingen een vertekend beeld zouden gaan vertonen

bij de latere uitwerking van de gegevens. De observaties zouden

daarom slechts onderbroken worden als de processituatie dat ver

eiste or als de observator een pauze wenste. Er zouden twee onder

zoekers in de meetkamer zijn zodat zij elkaar konden aflossen.

Voor hen werd een soort draaiboek opgesteld over hoe de observaties

te introduceren en te begeleiden (zie bijlage 111.5).
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~~£_Y~!l~~E_Y~~_~~_~~~~~~£i~~

De operators hebben allen goed meegewerkt om het onderzoek te doen

slagen, ook al was voor sommigen van hen een periode van drie uur

waarin ze niet "mogen" lopen een hele zit. Zeker voor iemand als

een ex-mijnwerker en fervent wielrenner.

Niettemin zorgden verloven, onverwachte situaties in de fabriek, de

instructies omtrent het nieuwe fabrieksgedeelte dat in aanbouw was,

en dergelijke, ervoor dat onze plannen niet volledig doorgingen.

Tijdens enkele diensten wisselden de operator en de observator elkaar

af. Eenmaal werd de operator zelfs naar huis geroepen en vervangen

door een andere. Er werden slechts 63 uren geobserveerd in 14 diensten

en weI:

Datum Dienstsoort Ploeg Aantal periodes Totaaltijd

03-26 middag 2 2 40 31 ' 00"

03-27 middag 2 2 40 07' 37"

03-29 middag 3 2 50 10' 45"

03-30 middag 3 I 50 48' 00"

03-31 middag 3 I 50 30' 00"

04-02 ochtend 2 40 19 ' 00"

04-03 ochtend 3 40 55' 20"

04-05 ochtend 00 49' 00"

04-10 ochtend 2 2 20 50' 00"

04-12 ochtend 2 40 45' 00"

04-13 nacht 4 2 50 23' 00"

04-14 nacht 4 3 40 40' 57"

04-16 nacht 4 50 00' 00"

04-17 nacht 4 2 50 00' 00"

14 5 middag 4 25 620 49' 39"
dnst. 5 ochtend pIoegen periodes-
totaal 4 nacht Tabel I

--,-_ .•.. -

6.6.4. Ret invoeren van de observatiegegevens in een computer

Nadat de observatiegegevens verzameld waren, moesten zij worden

ingebracht in een computer, opdat wij hierop berekeningen konden

uitvoeren. Alvorens hen in te brengen, moesten de gegevens eerst

netjes worden geordend en op ponsformulieren worden overgezet.
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Deponsformulieren werden daarna door typistes verponst en dan door

ons ingelezen.

Bij het overzetten van de observatieformulieren naar de ponsformfi

lieren werden niet de volledige gegevens van de procestoestand, nl.

welke proceseenheden van iedere groep bij staan, overgezet, maar

slechts een "uittreksel" ervan, nl. het aantal proceseenheden van

iedere groep die bij staan. Anders zou op het ponsformulier teveel

plaats'worden ingenomen door de gegevens van de procestoestand.

Op de observatieformulieren stond bij elke melding in de kolom "code"

niet vermeld het tagnummer van de melder, maar een wat meer operators

vriendelijke naam. Deze namen moesten aIle in de tagnummers worden

omgezet. Riervoor waren tabellen gemaakt (zie bijlage 111.1).

Bij het overzetten van de observatiegegevens naar de ponsformulieren

werden op basis van deze gegevens een aantal gegevens toegevoegd: de

"stuursymbolen" en enkele andere gegevens, met als doel het toekom

stige programmeren te vergemakkelijken. De stuursymbolen werden aan

de hand van de definities in bijlage 11.3 gekozen, en de andere extra

gegevens aan de hand van bijlage 11.2.

Ret opzoeken van de tagnummers en onduidelijke afspraken in het begin

t.a.v. de toe te voegen gegevens, maakten dat het overzetten van de

observatiegegevens twee maal zo lang duurden als de observaties zelf

(de controle op en de correctie van fouten meegeteld).

In bijlage 111.4 staat het ponsformulier uitvoerig beschreven.
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Foto 7: De methode van het observeren t.b.v. het quantitatieve
onderzoek.

Staande man = operator;

Zittende man links = observator;

Zittende man rechts onderzoeker.

Links van de observator is de schrijfplaats van de
operator. Het digitale klokje met seconden-aanduiding
is op de foto niet te zien.
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7. DE EERSTE RESULTATEN VAN DE OBSERVATIES

7.1. Inleiding

In dit hoofdstuk komen de resultaten van de eerste analyses van de

observatiegegevens aan de orde. De analyses zijn nog niet voltooid.

Dit hoofdstuk bestaat uit een puntsgewijze opsomming van korte vragen

en antwoorden. Elk vraag- en antwoordsetje is als voIgt opgebouwd:

- de vraag;

toelichting waarom wij ons die vraag stellen;

- antwoord op de vraag;

- gevolgtrekkingen (evt. hypothetisch van aard) op basis van het

antwoord.

De analyses zelf staan niet in dit hoofdstuk beschreven, maar in bij

lage VI. Deze bijlage is opgezet als een op zichzelf staand samen

hangend hoofdstuk.

o -Er werd gedurende 62 49' 39" geobserveerd.

Ret verzamelde materiaal bestaat uit (zie definitie-bijl~~e_II.3):

- 816 losse meldingen;

- 280 enkelvoudige meldingen;

1414 getelde functione~e~meldlngen;

- 960 (geschat) niet-getelde functionele meldingen.

Deze aantallen meldingen houden in dat er gemiddeld een melding per

65,2 seconden verscheen; dit is 0,92 melding per minuut.

Van de 1414 + 960 functionele meldingen zijn 102 blokmeldingen beoor

deeld.

De meeste van de analyses zijn uitgevoerd op de deelverzameling van

de 816 losse meldingen omdat van deze groep meldingen de meeste ge

gevens bekend zijn.

Achtereenvolgens komen ~n dit hoofdstuk aan de orde de vragen en ant

woorden m. b. t. :

- de frequentieverdelingen van de tijdintervallen tussen de meldingen

van enkele deelverzamelingen;
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- de gemiddelden en de spreidingen van deze tijdintervallen;

- het aantal meldingen met een bepaalde waarde van een beoordelings-

aspect;

- verbanden tussen de beoordelingsaspecten.

QE~~E~!~&_l: in navolging van de statistici wordt een beoordelings

aspect ook weI "variabele" genoemd en elke waarde van zo'n aspect een

"niveau" •

QE~E~!Bg_~: aanvankelijk waren wij van mening dat wij het onderhavige

meldsysteem zouden kunnen karakteriseren m.b.v. een (liefst niet te

groat) aantal zgn. "kentallen". Maar wij achtten ons thans nog niet in

staat om een verzameling kentallen te'maken waarmee de werkelijke be

lasting van het meldsysteem voor de operator zou worden weergegeven.

Hierom hebben wij het idee van een "kentallen-tabel" (voorlopig?) ver

laten.

7.2. De frequentieverdelingen van tijdsintervallen

7.2.1. Welke vorm heeft de frequentieverdeling van de tijdsintervallen tussen

twee opeenvolgende losse meldingen?

Is er versohil hierin tussen de dienstsoorten onderling of tussen de

quitteergroepen onderling?

~~~l!£~~!~g: De bedoeling is om erachter te komen op welke wijze de

operator wordt belast door het meldsysteem in de periodes buiten de

clusters en de blokken.

De vraag wordt in negatieve zin beantwoord: welke vorm heeft de ver

deling niet.

~~~££E~: (zie bijl. VI.7.3.). De frequentieverdeling werd in twee

histogrammen uitgezet, en weI langs een lineaire tijdas en langs een

logarithmische tijdas, zoals in fig. II.

Het langs de lineaire as uitgezette histogram lijkt op dat van een

negatief-exponentiele verdeling. Dit houdt in dat perioden met weinig

losse meldingen en perioden met veel losse meldingen elkaar afwisselen.

Het logarithmisch uitgezette histogram ziet eruit als dat /vaneencom=--
binatie van twee verdelingenj'een verdeling met tijdsintervallen van
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FIG. 11 VOORBEELD VAN
DE HISTOGRAMIIEN VJ;1f DE
FREQUENTIE-VERDELmGEN
VAN DE TIJDSmTERVALLEN

.~ ..

11
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minder dan I seconde en een lognormale verdeling.

M.b.t. de X2_goodness-of-fit-toets (a=O,OS) werd nagegaan of de verde

ling gelijk was aan een van beide model':""verdelingen. Wij vonden dat de

verdeling niet negatief-exponentieel te noemen is, en ook niet een

combinatie van een lognormale verde ling en een met tijdsintervallen

< I sec.

M.b.v. een grafische methode vonden wij dat dit antwoord ook geldt

voor de verdeling van de tijdsintervallen tussen de losse meldingen

van aIleen een dienstsoort of een quitteergroep.

Q2~~!~i~: Dit antwoordt geldt ook voor de verdelingen van de tijds

intervallen tussen twee opeenvolgende losse meldingen en de begin

punten van blokken en clusters die niet midden in een ander cluster

of blok vallen.

f~~£!~~!~~ De verdelingen zijn niet negatief-exponentieel (wat inhoudt

dat de meldingen niet onafhankelijk van elkaar optreden), en ze zijn-niet

een combinatie van een lognormale verdeling en een met intervallen < I

sec.

Wat de verdelingen wel zijn en of ze alle dezelfde basisvorm hebben,

moet nog onderzocht worden.

?2.2: WeZke vorm heeft de verdeZing van de tijdsintervaZZen tussen de begin

punten van twee opeenvoZgende zgn. proaesverstoringen?

To~!i£~Ei~g: Een verstoring van het proces omschrijven wij als volgt:

Een verstoring is een verzameling bij elkaar behorende (en evt. aan

elk~ar gekoppelde) gebeurtenissen die geschieden totdat het proces een

nieuwe stationaire (stabiele of quasi-stabiele) toestand bereikt.

Een verstoring van het proces kan meer dan een melding veroorzaken.

De gedachte die aan de vraag ten grondslag ligt, is nu, dat de drukte

zoals de operator die ervaart, in hoofdzaak afhangt van het aantal

procesverstoringen en minder van het aantal erdoor gegenereerde mel

dingen. Met deze vraag pogen wij een aanzet tot verder onderzoek in

die richting te geven.

~E~2~E~: (zie bijl. VI.7.4.) De beginpunten van de verstoringen werden

uit de observatiegegevens gedestilleerd door alle erdoor veroorzaakte

meldingen, behalve de eerste, uit de gegevensverzameling te verwijderen.
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De begintijdstippen van bijna aIle clusters en die van een aantal

blokken werden niet verwijderd.

Voor twee observatiedagen werd m.b.t. de X2_goodness-of-fit-toets'

(a=O,05) de vorm van de verdeling van de verstoringen onderzocht;

een dag met veel meldingen en een dag met weinig meldingen. Bij

beide dagen bleek zij negatief-exponentieel te zijn (alhoewel met

per dag een andere parameter A).

Co~£!~~!~: Wij vonden:

- de verstoringen traden (vrijwel) onafhankelijk van elkaar op.

Dit betekent ook:

- er zijn perioden met weinig verstoringen en perioden met veel ver-
• 1)

stor~ngen •

7.3. De gemiddelden en de sEreidingen van tijdsintervallen

7.3.1. 1. Wat is het gemiddeZde en de spreiding van de tijdsintervaZZen tussen

twee opeenvoZgende Zosse meZdingen?

2. Hoe Ziggen deze getaZZen voor eZke dienstsoort en eZke quitteer

groep afzonderZijk?

3. Is er een dienstsoort die drukker is dan de overige dienstsoorten?

4. Is er een quitteergroep die drukker is dan de overige quitteer

groepen?

5. AZs er aanwijzingen zijn dat een dienstsoort en/of quitteergroep

dY'ukker of minder druk is dan de andere, hoeZang hadden wij dan

moeten observeren om zoveeZ gegevens te krijgen dat wij deze aan

wijzingen konden ontkennen of hard maken?

!2~!!£~E!~g~~: De eerste twee vragen geven een inzicht in de mate

waarin de operator zich bezig moet houden met het meldsysteem buiten

de periodes dat een cluster of een blok aan de gang is, en hoe dit

het geval is voor elke dienstsoort en elke quitteergroep afzonderlijk.

De derde en de vierde vraag zijn gebaseerd op beweringen van enkele

operators dat de ochtenddienst en de quitteergroep 2 drukker zijn dan

l)Dit is tevens een mogelijk bewijs van een wet van Edsel en Murphy:
Als een ding mis gaat, dan gaat "alles" mis.
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dan de overige dienstsoorten resp. quitteergroepen. De ochtenddienst zou

drukker zijn omdat deze dienst vrijwel samenvalt met de vlaggedienst.

Dan komen de onderhoudsploegen om machines en beveiligingen te ond~r

houden. Hun activiteiten veroorzaken extra meldingen. Quitteergroep 2

zou drukker zijn omdat er veel en aandacht-vereisende apparatuur onder

valt (zie subpar. 4.2.4.).

De vijfde vraag staat op het probleem van cif wij te kort hebben geobser

veerd om hun beweringen te staven of te ontkennen, dan wel of wij voor

niets te lang hebben geobserveerd.

QE~~E~inz: Quitteergroep 5 is bij de beantwoording van de vierde vraag

niet meegerekend, omdat deze verwaarloosbaar weinig meldingen gaf.

~~~~E~~: (zie bijl. VI.6.) De antwoorden van de eerste twee vragen

staan in tabel 2 in de met "Los" aangeduide r~Jen.

In deze tabel lijken de ochtenddienst en quitteergroep 2 drukker dan de

overige dienstsoorten resp. quitteergroepen. Met behulp van de variantie

analyse (a=0,05) werd geconstateerd dat de ochtenddienst inderdaad druk

ker was. Bovendien werden aanwijzingen gevonden dat de quitteergroep 2

drukker zou zijn.

Om aan te tonen dat de ochtenddienst inderdaad drukker was, waren 50

uur observeren voldoende geweest. En om aan te tonen dat de quitteer

groep 2 drukker was, hadden wij minstens 197 uur lang moeten observeren

(mits a=0,05 blijft).

QE~~E~i~z: Wij stelden ons dezelfde groep vragen als hierboven, maar nu

voor de verzameling van de losse meldingen en die beginpunten van clus

ters en blokken die niet midden in een ander cluster of blok vallen

("Los + Begin").

Ooze gedachte hierbij was dat wij m.b.t. de tijdsintervallen in de

periodes buiten de clusters en blokken nauwkeuriger te werk zouden gaan

als wij bovengenoemde beginpunten in rekening brengen.

De antwoorden zijn dezelfde als hierboven, behalve dan:

"Los + Begin" i. p. v. "Los" in de tabel 2;

- 55 uur en 84 uur i.p.v. 50 en 197 uur.



Tabel 2. Statistische gegevens van de verzamelingen tijdsintervallen.

Omschrijving Totaal Per dienstsoort per quitteergroep
Middag Ochtend Nacht .Groep I Groep 2 Groep 3 Groep 4

Gemiddeld Losse meldingen 3' 16" 3'38" 2'27" 3'41" 8'35" 6'30" 9'06" 8' 18"

tijdsverschil Los & Begin 2'52" 3'08" 2'12" 3'13" 8'59" 5'36" 8' 19" 8'22"

(H, M, S) Los opkomend 6'12" 7'00" 4'30" 7'05" 16'08" 11'48" 14'56" 15'38"

Spreiding in de Losse meldingen I '45" 6'08" 4'24" 6'33" 21 '33" 17'22" 18'21" 11'37"

tijdsverschillen Los & Begin 2'03" 5'41" 3'34" 5'59" 22'10" 15'31" 17'00" 11'40"

(H, M, S) Los opkomend 9'52" 9'41" 8' 10" 11'29" 36'19" 23'04" 25'01" 19'49"

Langste Losse meldingen 1°00'15" 1°00 ' I5" 40 ' 5 I" 53'22" 1°47'20" 2°29'41" 1°55'24" 1°03' 14"

tijdsverschil Los & Begin 1°00' 15" 1°00' I5" 23 ' 39" 53'22" 2°34'15" 2°15'18" 1°55'24" 1°03'14"

(H, M, S) Los 9pkomend 1°17'27" 1°07'01"57'05" 1°17'27" 3°14'25" 2Q29'42" 1°55'24" 2°01 '04"

Aantal Losse meldingen 791 292 255 244 122 203 130 264

tij dsverschillen Los & Begin 909 342 287 280 147 250 166 272

Los opkomend 397 143 132 122 53 102 72 109

..

00
N
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£~~£1~~ie: De door de operators ervaren drukte is inderdaad afhankelijk

van de dienstsoort. Zoals gezegd in de toelichting, zoeken een aantal

operators de oorzaak hiervan in de aanwezigheid van de onderhouds

diensten. Echter, deze veroorzaken slechts 14% van de losse meldingen

in de ochtenddiensten (zie bijl. VI.6.3.). De drukte hangt derhalve

nog van andere factoren af. Het moet nog nagegaan worden van welke

factoren.

Quitteergroep 2 bevat de lampjes van dat gedeelte van het proces dat

(waarschijnlijk) het drukste is. Het is een positief punt van het

meetkamer-ontwerp dat de operator aan de lessenaar plaats kan nemen

recht voor de informatiebrengers van dit procesdeel. Dat zijn de op

de lessenaar de lampjes van quitteergroep 2 en de drie TV-monitoren

met de prilkoppen, en aan de wand de meters en de regelaars en de

lampjes van quitteergroep 2 in het grafic-panel. De operator heeft

dan de drie communicatie-middelen (de beide telefoons en de omroep

microfoon) nog net onder handbereik, en hij heeft voldoende schrijf

ruimte voor het voeren van zijn administratie. (Dit positieve ontwerp

punt is enigszins toeval, want de zitplaats van de operator was elders

gepland. )

7.4. De aantallen meldingen verdeeld over de niveaus

7.4.1. Hoe z~Jn de meZdingen over de verschiZZende niveaus van de beoorde

Zingsaspecten verdeeZd?

:!:~~1i£h!.i!!.8: In subpar. 6.2.2. staat welke aspecten van een melding

wij willen weten, en waarom. Het zijn de volgende zes:

- soort;

- verwachting;

- urgentie;

- actie;

- plaats van de actie;

- belang.

An!.~~~E~: (zie bijl. VI.3.) Voor de losse. en de enkelvoudige meldingen

staan in fig. 12 aangegeven de percentages meldingen op ieder niveau

van ieder aspect.



Nlpu'·
sooft"'S1!
I'lILP,"'~EN

l

FIG. 12 A

- 84 -

PERCENTAGES VAN DE LOSSE MELDDTGEN OVER ELK ASPECT

SPOED

VERWACHTDTG

AeTIE

","UIl.AP

~TAN'''AftD

lr2
•
D

•

ACT II!
ACHTl!fUlP
/'lIn

nA/'ID"'''/I.'

SOORT

ACTIE

,",''''E
00011

"/'iDEft >lOv,s
D/EIlS,.!!",

BELANG PLA.ATS V.D. ACTIE



- 85 -

FIG. 12 B PERCENTAGES VAN DE ENKELVOUDIGE MELDINGEN OVER ELK ASPECT
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~~£1~~~: Aan de hand van fig. 12 trekken wij enkele conclusies.

Ruim 60% van de meldingen is minder of niet belangrijk.

RUlln 40% van de meldingen gaat niet gepaard met een actie, nog eens

rUlln 40% is een bevestiging van een actie en slechts 87. noopt tot

een actie. Dit betekent dat het meldsysteem meer als informatiedrager

dan als alarmsysteem dienst doet.

7.4.2. Zijn de beoordeZingen van de enkeZvoudige meZdingen over het geheeZ

genomen anders dan die van de Zosse meZdingen?

!2~1!~~i~B: Deze toelichting valt in tweeen uiteen: waarom vermoeden

wij dat er een verschil is, en waarom stellen wij de vraag?

Sommige melders geven bijna aIleen tijdens bepaalde clusters een

melding. Nietteminwerden tijdens het' vooronderzoek deze,melders

niet tot de clustermelders gerekend; bijv. omdat zij slechts af en

toe tijdens clusters melden. De beoordeling van de meldingen van

zulke melders kan heel anders zijn dan die van de overige meldingen

(die "verwant" zijn dan de losse meldingen). Afwijkende beoordelingen

worden opgemerkt doordat zij invloed hebben op de percentages enkel

voudige meldingen bij aIle niveaus van elk beoordelingaspect.

De enkelvoudige meldingen maken i.v.m. de alarminflatie een grotere

kans om niet gezien te worden dan de losse meldingen. Wij willen na

gaan of de kans groot is dat belangrijke informatie aan de operator

ontgaat als hij een enkelvoudige melding over het hoofd ziet.

~~~£2!£: (zie bijl. VI.3.) De enkelvoudige meldingen worden over het

geheel genomen anders beoordeeld dan de losse meldingen. De enkel

voudige zijn in veFgelijking met de losse meldingen urgenter, belang

rijker en meer verwacht. De berekeningen zijn verricht met de x2-toets

(a.=O,OS).

f2~£1~!ie: Ook al worden enkelvoudige meldingen meer verwacht, toch is

het gezien hun belangrijkheid en hun urgentie noodzakelijk om de alarm

inflatie tegen te gaan.
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7.5. De correlaties tussen de beoordelingsaspecten van meldingen

~2!!~~1~i~g~~~ De besprekingen in deze paragraaf gaan uitsluit~nd

over (de beoordelingen van) de losse meldingen.

7.5.1. Is een urgente melding ook een be~grijke melding?

!2~ll£!:!!ing: Wij gingen ervan uit dat "men moet de melding meteen

weten" niet hetzelfde is als lIzij is belangrijk om te weten". Dns in

ziens zou een melding ~n de regel als spoediesender worden beoordeeld

naarmate de kans groter was dat hij gevolgd zou moeten worden door

een (snelle) actie. Daarentegen zou de belangrijkheid worden afgemeten

aan de betekenis die die melding heeft in het globale verloop van het

proces. De operators beweerden echter andere dingen.

~!~22E~: (zie bijlage VI.4.3.) Er is een zeer hoge correlatie tussen

de aspecten "Spoed ll en "Belang". Reeds tijdens het vooronderzoek be

weerden de operators dat beide aspecten hetzelfde waren. En in een

gesprek met H. Kragt bevestigde F.P. Lees dit feit door te stellen

dat naar zijn mening de beide aspecten twee vrijwel gelijke begrippen

zijn.

£2~£1!!!i~: De operators denken bij het woordj e "belangrijkheid" waa-,,

schijnlijk minder aan het belang dat een melding heeft in het globale

verloop van het proces, maar meer aan het belang in de zin van de

prioriteit die de melding heeft op het moment dat zij verschijnt;

m.a.w. in de zin van de urgentie tot kennisname van de melding.

Biltoekom.stig-e>onderz·oekIngen fshet zinvoLomhet aspect "Spoed" een

aiidere -inliOi.ia.·--te~ geven, -en weI doorhet te relate-ren· aanide snelheid

·waa:rmeer-een--actTe~(Hent·te?wordeI!verricht t. g. v. de meldl.ng.

7.5.2. Is een alarm-melding vaker belangrijk dan een oke-melding?

!2eli£~ti~g: De onderliggende gedachte is dat een alarm-melding in

vele gevallen belangrijker is dan een oke-melding. Het idee is dat

een alarm-melding gewoonlijk een (evt. onveilige) foutstand van het

procescontact aangeeft en een oke-melding een goed-stand.
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M!~~~!~: (zie bijl. VI,4.3.) De alarm-meldingen z~Jn niet vaker be

langrijk dan de oke-meldingen. Trouwens, de gemiddelde belangrijk

heidsscore is bij aIle vier de soorten meldingen (alarm, oke, stand

e_~_~~-=:~g~L-<:'n.geveer< gel ij k. < __

Dit is eenvoudig verklaarbaar. lmmers, in de NF2 betekent een abnor-

maal-stand van een procescontact lang niet altijd een foutstand ervan

(en evt. een onveilige situatie). Vaak worden de apparaten en machines

voor enige tijd buiten bedrijf gesteld (zie par. 4.3.). Men kan dan

"uit" ook als een "normale"'toestand beschouwen, die ook veilig is

(zie ook bijl. 1.5.).

f~~cl~~i~: Zie achter vraag 7.5.4.

7.5.3. Zijn alarm-meldingen vaker onverwaaht dan oke-meldingen?

!~~lifh!igg: Ret idee achter deze vraag is dat een alarm-melding meest

al zal ontstaan doordat het proces uit zichzelf ontregeld raakt en daaram

niet verwacht wordt. Een oke-melding daarentegen, zal ontstaan doordat

de operator het proces terugbrengt in de juiste toestand.

Mtw~~!2: Een alarm-melding is gemiddeld iets vaker onverwacht dan een

oke-melding, zoals uit onderstaand tabelletje blijkt:

alarm-melding

oke-melding

stand-m. + overige m.

totaal aantal m: 816

verwacht

162

197

92

onverwacht

200}[X~ = 15,09

134 X~ (a=0,05)
31

Conclusie:

= 3,84

verschil

f~~~l~~i~: Zie achter vraag 7.5.4.

7.5.4. Wordt na een a~elding vaker een aatie gepleegd dan na een oke

melding~ en gaat aan een oke-melding vaker een aatie vooraf?

!~~li£h!i~g: Ons uitgangspunt is dat een alarm-melding meestal een

onveildige of ongewenste situatie aan zou geven. Rierna zou een actie

gepleegd worden die resulteert in een oke-melding.
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~~~~E~: Door de twee bovenste regels van onderstaande tabel met

elkaar te vergelijken, kan geconcludeerd worden dat de aantallen

onder de diverse niveaus van de actie bij de alarm-meldingen nauwe

lijks verschillen van die bij de oke-meldingen.

Actie

vooraf achteraf geen onderhoud

alarm-melding 128 41 175 18 2 = 7,52X3

oke-melding 139 20 156 16 2
(a=0,05) = 7,81X3

stand-m. + overige m. 81 ° 39 3 Conclusie: niet veel

totaal aantal: 816 verschil

Het geringe onderscheid tussen de alarm-meldingen en de oke-meldingen

m.b.t. de aantallen bij ieder actieniveau, is verklaarbaar. In de NF2

worden vaak machines aan- en uitgeschakeld. Hierdoor krijgen de alarm

en de oke-meldingen meer gelijke beoordelingen.

Co~£!~!i~: De verschillen in de beoordelingen tussen de alarm-meldingen

en de oke-meldingen zijn niet van dien aard dat zij een op beoordelingen

gebaseerd onderscheid tussen de beide soorten van meldingen rechtvaar

digen.

7.5.5. Heeft een onverwachte meZding ovep het geheeZ genomen een hogepe beZang

Pijkheidsscore dan een verwachte?

I~~!i£h!i~g: Een onverwachte melding kan een verrassing voor de operator

inhouden. Zij kan daarom "Spoed" eisender (en dus "belang"-rijker) zijn

dan een verwachte melding.

~!~~~rd: (zie bijl. VI.4.3. en bijl. VI.5.6.) De onverwachte meldingen

waren gemiddeld niet belangrijker of minder belangrijk dan de verwachte

meldingen.

Bovendien zijn beide variabelen "Verwacht" en "Be lang" conditioneel on

afhankelijk van elkaar; d.w.z. wij hebben (nog) geen relatie tussen

beide gevonden, ongeacht de niveaus van de overige beoordelingsaspecten

(zie ook het antwoord op vraag 7.5.8.).
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Co~£!~sie: In de NF2 zijn de overwachte meldingen waarschijnlijk

lang niet altijd een verrassing voor de operator.

Bij toekomstige observatie-onderzoeken kan men dit aan de operat6r/

observator vragen.

7.5.6. Wordt na een onverwaahte meLding vaker een aatie gepteegd dan na een

verwaahte?

To~li£ht!~g: Een melding waaraan een actie voorafgaat kan niet gauw

onverwacht zijn (behalve bij een actie-vooraf-buiten, maar die actie

komt niet zo vaak voor), of de operator moet de vooraf-actie vergeten

zijn.

Antwoord: Aan de hand van de twee linker kolommen in onderstaande ~-------
tabel concluderen wij dat vaker een actie op een onverwachte dan op

een verwachte melding volgt.

Aan een verwachte melding gaat vaker een actie vooraf.

actie

vooraf achteraf geen onderhoud

15

22

142

228

20

41

t
54,25

274

74

2
Xl

2
XI (6= 0,05) = 3,84

Conclusie: op een onverwachte melding

volgt vaker een actie achteraf

totale aantal: 816

verwacht

onverwacht

Van de 74 onverwachte meldingen met een vooraf-actie, werden er 66

veroorzaakt door veldoperators die op eigen initiatief acties onder-
namen (zie een der kruistabel1en in bij 1.: VII. 5 ~-)--:---De---ov-er-!ge-('--8---z"~jn- --------.---.--
door de meetkamer-operator veroorzaakt. Waarschijnlijk heeft hij

deze niet verwacht, of is hij zijn actie vergeten.

Relatief veel (228) onverwachte meldingen zijn niet verbonden met

een actie. Dit is eenvoudig verklaarbaar: verwachte meldingen worden

vaak verwacht omdat er een actie aan vooraf gaat. En_aan een onver

wachte melding gaat (uiteraard) meestal niet een actie vooraf.

Conclusie: triviaal.
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7.5.7. Wordt op beZangrijke me~ingen vaker een aatie gepZeegd dan op onbe

Zangrijke?

_!~~lfg~~I~g? Ret zou kunnen zijn dat vaak een melding belangrijk

(spoedeisend) wordt geacht omdat er (snel) een actie op moet volgen.

~!!££!~: (zie bijl. VI.4.3.) De meldingen waarop een achteraf-actie

voigt zijn gemiddeld belangrijker dan die waaraan een actie vooraf

ging, zoals uit de twee linkerkolommen van onderstaande tabel ge

concludeerd kan worden:

Vooraf

Actie

Achteraf Geen Onderhoud

13

24

68

302

43

18

Belangrijk + Z.B. 98

Niet belangrijk + M.B. 250

Totaal aantal: 816 +
2

XI = 41,20

2
XI (<1=0,05) = 3,84

Conclusie: vaker actie

na belangrijker melding

Opvallend zijn de 13 belangrijke en zeer belangrijke meldingen van de

onderhoudsmensen. Enkele operators zeiden tijdens het onderzoek dat

zij de meldingen die door de onderhoudsdiensten veroorzaakt worden, best.

konden missen.J:en mogelijke verklaring voor deze,. tegenstrijdigheid is.

dat zij aan deze:~l~!!lgen Hen waar,.en met welk~p'p~raat~·de-on~~~_h.9~ds

.mensenb'eOzig zijn. --~--

"'''L~,.' '" ~'.'~-...:;".,---"''---_
f~~~!!!~i~ :Het-Is'1ii"et-raadzaam,u()m in"de

u

NF2 de meldingen die veroor-

zaakt worden door de onderhoudsmensen, zonder meer aIle te onderdrukken.

7.5.8. Hoe Ziggen de verbanden tussen de versahiZZende beoordeZingsaspeaten?

!~~H~!!!i~g~ Wij willen nagaan of, en zo ja welke, relaties tussen de

beoordelingsaspecten te vinden zijn in de verzamelde observatiegegevens.
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~£~££E~: (zie bijl. VI.5.6.) nit onderzoek naar mogelijke verbanden

werd verrieht m.b.v. de zgn. logarithmiseh-lineaire analyse-methode.

Wij eoneludeerden dat met de gebruikte hulpmiddelen:

- geen relatie aantoonbaar was tussen de aspeeten "Verwaeht" en "Be

lang";

- de overige onderlinge relaties tussen de vier aspeeten "Verwaeht",

"Belang" , "Aetie" en "Soort", tamelijk geeomplieeerd zijn en geen

eenvoudige modelmatige interpretatie toelaten.

f~~£!~~i~: Missehien worden de verbanden eenvoudiger als de melding

gegevens nog verder onderverdeeld worden naar:

- de proeeseenheid of de proeesgroep waar zij bij behoren;

de dienstsoort;

- de proeestoestand op het versehijnen van de melding.

Onderseheid naar de proeestoestand is waarschijnlijk tamelijk zinloos

in de NF2 aangezien deze fabriek met een eontinu doorlopend proces

werkt (zie par. 4.3.).

Onderscheid naar de dienstsoort en de proeesgroep is wel zinvol. Iedere

proeesgroep is immers in funetie en in bouw. verschillend van,e1Ke andere

procesgroep. En de oehtenddienst is (t.g.v. de onderhoudsmensen?) anders

dan de overige dienstsoorten.

nit betekent onderzoek van een zes-dimensionale kruistabel. Eehter, het

aantal meldingen in elke eel van die tabel wordt helaas wel erg klein.
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8. ENKELE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8.1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies van het vooraf

gaande hoofdstuk herhaald. Daarnaast worden ook een aantal consta

teringen gegeven van feiten die tijdens het onderzoek waargenomen

werden, maar waarop niet verder ingegaan werd omdat zij buiten het

bestek van de observatie vielen. Bij een aantal van deze conclusies

en constateringen worden aanbevelingen voor verbeteringen gegeven.

Dit hoofdstuk valt in tweeen uiteen:

conclusies, constateringen en aanbevelingen t.a.v. het meldsysteem;

conclusies, constateringen en aanbevelingen t.a.v. het observatie

onderzoek.

Bij dit hoofdstuk behoort bijlage VIII met:

- een beschrijving van de zgn. "clusterquittering";

- defecten aan het meldsysteem;

nog enkele conclusies een aanbevelingen.

8.2. Conclusies en aanbevelingen m.b.t. het meldsysteem

a. - (zie(I~e-"conclusie 6pJ vraag 7.5.4.) De oke-meldingen l
) worden

ongeveer hetzelfde beoordeeld als de alarmmeldingen l
). Ret lijkt

aannemelijk te veronderstellen dat dit komt omdat in de NF2 de

machines en apparaten vaak in en uit bedrijf genomen worden.

Tijdens het opstarten of het stilzetten van een machine wil de

meetkamer-operator (soms) weten hoever hij en de veldoperator

ermee zijn gevorderd. Dit geldt ook voor het zgn. schraperen

(zie par. 4.5.). Soms wordt het meldsysteem zelfs als communi

catiesysteem gebruikt.

b. - Ret is daarom niet raadzaam om de oke-meldingen niet te presen

teren met het doel het aantal meldingen te verminderen. Ret dient

van geval tot geval bekeken te worden of een oke-melding al of

niet weggelaten mag worden. Ret lijkt mogelijk dat ook enkele

alarm-meldingen weggelaten mogen worden.

I)Buiten de clusters en de blokken; waarschijnlijk ook de meldingen
tijdens de clusters en de blokken.
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c. - Het in de literatuur veel gebezigde woord "proces-alarm-systeem"

is misleidend (verg. subpar. 2.2.3.), want de meeste meldingen

zijn helemaal niet alarmerend in die zin dat er gevaarlijke'

situaties optreden. Het is dan ook beter om te spreken van een:

- proces-meld-systeem;

- proces-attentie-systeem;

- proces-annuntiator-systeem.

Daarom werd in dit verslag consequent het woord "meldsysteem"

gebruikt.

d. - (zie par. 3.2.) Voor een omvangrijke fabriek met vele parallelle

productroutes, zoals de NF2, is het ee~positief punt van het

f lakkerdruk-meldsys teem , dat het naast meldingen ook de statio

naire stand van de procescontacten weergeeft. De operator kan

daardoor in een oogopslag zien welke machines in werking zijn en

welke buiten werking zijn en welke routes de (tussen-)producten

volgen. M.a.w., zowel de oke-meldingen als de toestandsprestatie

dragen in de NF2 bij tot de onzekerheidsreductie.

e. - (zie subpar. 5.2.3.) Het grafic-panel is in de NF2 een erg nuttig

hulpmiddel. Het maakt o.a. het interpreteren van de lampjes die

de productroutes en de aan/uitstanden van machines weergeven, erg

gemakkelijk.

f. - (zie subpar. 5.2.3.) Bij het toepassen van kleuren van de lampjes,

het toepassen van lichtveld of donkerveld en bij het kiezen van

de plaats van de lampjes, dient men in de NF2 consequenter te werk

te gaan.

Op het grafic-panel dient men alle lampjes die niveaus en verstop

pingen aangeven, rood te maken, en niet de helft ervan wit (t.g.v.

een slordigheid).

Op de lessenaar moeten de zeven groene lampjes (van zes oliepompjes

en een ventilator) in hetzelfde donkerveldsysteem staan als de

lampjes van de overige motoren op de lessenaar. Dan is "motor aan =
lampje uit". De huidige situatie is volgens de normen van de ont

werpers wel logisch, maar zij komt bij de operators als minder

consequent over.
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Een aantal lampjes op de lessenaar die de staat van motoren en

niveaus aangeven, kan men beter naar het grafic-panel over

brengen. De lessenaar bevat dan de lampjes van die procesgroot

heden die men niet op het grafic-panel kan weergeven zonder een

toelichtende tekst (zoals temperaturen, drukken en productver

houdingen) en van die grootheden die men er weI op zou kunnen

weergeven maar dan slecht interpreteerbaar zouden zijn. De

lampjes die naar het grafic-panel zouden kunnen worden overge

bracht staan in het memo van Bonten, 1980.

g. - Het meldsysteem en de procescontacten bleken tijdens het onder

zoek erg vaak gebreken te vertonen. Zie bijl. VIII.2.

h. - (zie vraag 7.3.1.). De ochtenddienst blijkt drukker te zijn dan

de overige dienstsoorten. De oorzaak van deze extra drukte zoeken

de operators in de werkzaamheden van de onderhoudsdiensten. Echter,

dit kan slechts gedeeltelijk door de observatiegegevens worden

bevestigd. Het verdient aanbeveling om na te gaan waardoor het

andere gedeelte van deze extra drukte ontstaat.

i. - (zie vraag 7.5.7.) Een derde van de meldingen die door de onder

houdsdiensten veroorzaakt werden, werden als belangrijk beoordeeld.

De consequentie hiervan is dat de meldingen van de onderhouds

diensten niet zonder;meer onderdrukt mogen worden. Dit is in

.__.~ trij ~_~et.de beweringe~..~all-.:..o~ige operators.

~----~---

J. - (Verg. subpar. 5.2.4.) Waarschijnlijk kan de zoektijd naar een flak

kerend lampje nog verkort worden door per quitteergroep aan te geven

of dit lampje zich op de lessenaar of op het grafic-panel bevindt.

Misschien kunnen de groepsaanduidingslampen bij elkaar in een cen

traal paneel worden geplaatst.

z:; ,"*~.?~~ ..~:; ~~~.t~.::,"; ;;1,,,."--S~·':; =:::!::;;6· ..:¥.t~;:~;~,;" .. . ,::2_,•• ,,., ------"-~ ,. .

.,;::~_:.".::'~-"'> 'K-:-~':(zie vraag 7.3.1.)·Quitte~rgroep2 is de drukste van alle quit

teergroepen. Het is een sterk punt van het meetkamerontwerp dat

de operator een plaats kan vinden die gunstig gelegen is m.b.t.

het overzicht over:

- de lampjes van quitteergroep 2;

- de meters, regelaars en TV-monitoren van het erbij behorende

procesgedeelte;

de communicatiemiddelen.

Bovendien biedt deze plaats hem voldoende schrijfruimte voor de

administratie. Deze zitplaats is gelegen tussen de lessenaar en

een pilaar (zie fig. 5 en foto 7 en bij Bonten, 1980).
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Een nadeel is echter dat de loopafstand van deze zitplaats achter

de lessenaar naar de regelaars aan de wand, erg groot is. Een

opening midden in de lessenaar (ter plaatse van de observator op

foto 7) wordt door sommige operators zeer op prijs gesteld.

1. - (zie par. 7.1.) Tijdens ons onderzoek werden:

1096 losse en enkelvoudige meldingen beoordeeld;

- 1414 functionele meldingen geteld;

- naar sChatting 960 functionele meldingen niet geteld.

Deze getallen betekenen dat er meer meldingen zijn die functio

neel tot een cluster of een blok behoren, dan er meldingen zijn

die er niet toe behoren. Derhalve is het raadzaam om in het meld

systeem speciale voorzieningen aan te brengen die maken dat de

clusters en de blokken minder domineren over de losse en de enkel

voudige meldingen.

m. - Blokken kunnen onderdrukt worden door de procescontacten van een

hysteresis-mechanisme te voorzien. AIleen de eerste en de laatste

melding van een blok treden dan nog op.

n. - (zie vraag 7.4.2.) De enkelvoudige meldingen Z1Jn in de regel iets

belangrijker dan de losse meldingen. Niettemin kunnen zij door de

clustermeldingen, zowel door de veelheid ervan als door de audi

tieve onderdrukking ervan, onopgemerkt blijven. Door de groeps

quittering kunnen zij dan per ongeluk meegequitteerd worden:

(Kragt, 1980). Dit pleit voor individuele quittering. Maar deze

is een onhaalbare zaak omdat het aantal clustermeldingen in iedere

cluster erg groot is (gemiddeld 12 per 51 minuten).

Om beide problemen te omzeilen, volgen hieronder een drietal voor

stellen, die in bijlage VIII.I. nader zijn uitgewerkt. zij zijn

alle drie uitvoerbaar met conventionele relal.S':'logicazoal~i~------

de NF2 thans in gebruik is:

Clustermeldingenquittering: de clustermeldingen zijn qua ver

schijningsvorm niet verschillend van de overige meldingen (net

~czoals in de huidige situatie), maar zij kunnen m.b.v. een aparte

quitteerknop (de "cluster-quitteerknop") gequitte-erd-worden-;--

- Clustermeldingenonderdrukking: de clustermeldingen worden onder

drukt. Bij een standverandering van het procescontact van een
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clustermelder geeft het lampje ervan meteen de nieuwe stand van

het procescontact weer;

- Akoestische clustermeldingenonderdrukking: de clustermeld~ngen

verschijnen wei, maar zonder akoestisch signaal. De cluster

meldingen worden op de gewone wijze gequitteerd. Dit systeem

wordt in feite al bij de meldingen van de "maal-centrale" ge-

:'bruikLals.·deze automatisch wordt opgestart of stilgezet. Dit

werd door de operators als positief beoordeeld.

o. - Op sommige procescontacten zou men, o.a. t.b.v. de _v:.eiiigheid~,een

tijdklok kunnen monteren. Als zoln procescontact te lang in de ver

keerde stand staat (bijv. t.g.v. vergeetachtigheid van de operator),

dan genereert de bijbehorende tijdklok een overtijd-melding of zet

een automatische actie aan de gang. Het moet nagegaan worden of en

waar het daadwerkelijk zinvol is om zoln tijdklok te monteren. Sug

gesties voor procescontacten die hiervoor in aanmerking kunnen

komen staan in het memo van Bonten, 1980.

p. - (zie par. 4.5.) De spraakverstaanbaarheid van de omroepinstallatie

is slecht. Zij veroorzaakt een extra (mentale) belasting voor de

meetkamer-operator. Verbetering van de omroepinstallatie is daarom

noodzakelijk.

8.3. Conclusies en aanbevelingen m.b.t. het onderzoek

8.3. I. M. b. t. de observaties---------

a. - (zie subpar. 6.4.3.) Voordat men aan een observatie-onderzoek be

gint, is het noodzakelijk om (in overleg met de operators) vooraf:

vast te stellen of cIustersen-blokkenlDi.oeten worde~ingev()erd; 

goed te definieren wat clusters en blokken zijn;

- deze definitie aan de operators uit te'leggen, zodat zij ze op

de correcte wijze begrijpen;

de clustermeldingentabellen samen te stellen.

b. - (zie subpar. 6.6.3.) Het is noodzakelijk om te observeren in rela

tief lange aaneengesloten periodes. lmmers, de periodes zijn van

elkaar gescheiden door onderbrekingen.
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Bij verkorting van deze periodes worden daardoor relatief meer

lange tijdsintervallen tussen twee opeenvolgende meldingen gebroken

en daardoor niet in rekening gebracht, dan korte tijdsinterVallen.

Dit is van invloed op de resultaten van de statistische verwer

kingen.

Echter, de observatie-periodes mogen niet te lang zijn, anders

wordt de observator vermoeid. Derhalve moet t.a.v. de lengte van

de periodes een compromis gevonden worden. Een oplossing is de ob

servator en de operator elkaar te laten afwisselen tijdens de ob

servaties, zonder deze te staken.

c. - (zie vraag 7.2.2.) In plaats van meldingen te observeren en te be

oordelen, zou men ook procesverstoringen kunnen observeren en be

oordelen. Want waarschijnlijk zijn eerder de verstoringen bepalend

voor de belasting van de operator dan de meldingen. In feite begint

men hier al mee als men de clusters en de blokken laat beoordelen

(zie subpar. 8.3.2).

8.3.2. M.b.t. het observatieformulier (verg. fig. 9)

d. - Code: Het is raadzaam om van de matrix-achtige

lampjestableaus op de lessenaar eerst de kolom

en daarna de rij te tellen, en niet eerst de

rij en daarna de kolom, zoals wij deden.

Voorbeeld: A32 i.p.v. A23.

e. - .!~_2!~~: Bij de observatiegegevens van de NF2 kan men reeds aan de

notaties in d.e kolommen "Code" en "Opmerkingen" zien of een blok

of cluster begint of eindigt, en of een beoordeelde melding ertoe

behoort (evt. m.b.v. de clustermeldingentabellen). Bij de obser

vaties in de NF2 had daarom de kolom "In Blok" kunnen vervallen.

f. - Y~E!~£!!!!~g: De subkolom "Onverwacht" moet in tweeen gesplitst

worden, en weI:

- melding onverwacht, maar niet als een verrassing;

- melding onverwacht, en een (volslagen) verrassing.

g. - ~~!~~g_~~_§.E~ed: De kolom ','Belang" moet een vij fpuntsschaal krij

gen door toevoeging van het niveau "Geen informatie".
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De kolom "Spoed" krijgt een andere inhoud, en wordt: "Spoed waar

mee de actie gepleegd moet (bij actie-achteraf) of moest (bij

actie-vooraf) worden".

h. - ~~~i~_~~_~!~~~~: Op het huidige observatie-formulier mag de obser

vator slechts een actie met de bijbehorende plaats invullen bij

iedere melding. Maar er kunnen bij een melding meer dan een actie

behoren. Om dit probleem te omzeilen, kan men de beide kolommen

"Actie" en "Plaats" vervangen door een nieuwe kolom "Actie" met

zeven subkolommen. De observator kan nu meer~dan een actie aan

kruisen. Geen kruisje = geen actie. Zie fig. 13.

i. - ~iY=E~~: Ret is zinvol om ook de beginputen en de eindpunten van

clusters en blokken door de observators te laten beoordelen. Om

clusters en blokken meer gericht te kunnen onderdrukken is het

noodzakelijk om te weten hoe zij door de operators beoordeeld

worden.

j. (zie subpar. 6.2.2.),Indien mogelijk, kan men twee nieuwe beoor

delingsvragen op het formulier toevoegen, en weI:

- is de melding gewenst of niet?;

- is de melding afkomstig van die proceseenheid die de meeste

aandacht van de operators opeist op ~at moment?

k. - (verg. fig. 9) In fig. 13 staat een voorstel van een nieuw obser

vatieformulier dat (in principe) toepasbaar is in de NF2. Uiteraard

zal men bij toepassing in een andere fabriek het formulier daaraan

moeten aanpassen.
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T. FLAKKERDRUK-~~LDSYSTE~ffiN (vervolg van hfdst. 3)

I.]. De hulpsystemen

1.].1. Inleiding

Reeds in par. 3.4. is vermeld dat men een flakkerdruk-systeem kan

uitrusten met hulpsystemen t.b.v. de operator. Hulpsystemen zijn

bijvoorbeeld de groepsaanduiding en het tipmeldsysteem.

In zekere zin zou men de quitteerknop met de bijbehorende schakel

logica reeds als een hulpsysteem kunnen zien. Men zou immers een

meldsysteem ook zodanig kunnen maken dat elke melding bijvoorbeeld

vijf seconden blijft bestaan en dan vanzelf verdwijnt. De operator

moet haar dan maar opgemerkt hebben. Een gangbaar meldsysteem laat

echter een melding net zolang staan totdat de operator eraan te

kennen geeft dat hij heeft gezien.

Hieronder worden Vier echte h~lpsystemen behandeld, en weI:

- Tipmeld-mechanisme;

- Eerstmeld-mechanisme;

- Groepsquittering;

- Groepsaanduiding.

Deze systemen sluiten elkaar niet uit en kunnen tegelijk in een FD

meldsysteem aanwezig zijn.

1.1.2. Tipmeld-mechanisme

In het algemeen moet de operator iedere melding tijdig quitteren.

opdat hij tijdig het omslaan van het procescontact onderkent. In de

praktijk is dit echter niet altijd mogelijk. Het kan gebeuren dat een

procesgrootheid verandert en later weer terug gaat naar de oude

toestand. In de tussentijd heeft de operator niet de gelegenheid

gehad om de eerste verandering waar te nemen en te quitteren.

De vraag 15 nu: moet de operator nu nog weten dat die procesgroot

heid even in een andere toestand 15 geweest, of niet, "omdat alles

weer is zoals het vroeger was"?

Een voorziening die de operator weI blijft attenderen op deze tij

delijke andere procestoestand, totdat hij quitteert, is het tip

meld-mechanisme. Dit mechanisme werkt als voIgt:

- Procesgrootheid verandert naar nieuwe toestand.

- Melding van deze verandering verschijnt.



fiG. :B 1

B-6

WER.KINY VAN TIPMELDSrSTE.Et'-1

Gewoon tijdig quitteren (ongeacht "tipmelder" of "niet-tipmelder"):
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operator quitteert ~ I
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- Als de operator niet In de gelegenheid lS om te quitteren, en:

- De procesgrootheid keert terug naar de oude toestand,

- Dan wordt dit laatste niet gemeld, maar de eerste melding blij£t

gehandhaafd, en weI totdat:

- De operator quitteert.

Pas nu komt de melding op die de terugkeer van de grootheid naar

de oude toestand aangee£t. Deze blij£t totdat:

- De operator opnieuw quitteert.

Pas nu is ook de akoestische melder rustig.

In fig. BI lS de werking van de tipmelder in schema uitgezet.

In dit schema staan de twee begrippen "heen"-melding en "terug"

melding gebruikt. Het ene begrip stelt een opgaande melding (zie

par. 111.4) voor, en het andere begrip een afgaande melding.

Is het een voordeel van het tipmeld-mechanisme dat aan de operator

geen belangrijke meldingen kunnen ontsnappen, een nadeel ervan is

dat de operator ook meer onbelangrijke meldingen moet quitteren.

Bijvoorbeeld de beide meldingen die afkomstig zijn van een proces

contact dat "even hee£t aangesproken", bijvoorbeeld door een tril

ling.

1.1.3. Eerstmeld-mechanisme

Het kan gebeuren dat door een automatische actie van een bevei

ligingssysteem een groot aantal procescontacten vrijwel tegelijk

omslaan. Als aIle deze standveranderingen in de meetkamer gemeld

worden, dan ziet de operator een enorm aantal meldingen van al deze

veranderingen. De operator moet de verandering die de veroorzaker

van deze beveiligingsactie was, proberen te "destilleren" uit al

deze meldingen. Dit is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onmo

gelijk.

Ter toelichting een voorbeeld:

In een fabriek staan tien identieke machines opgesteld. Het aan of

uit zijn van elke machine wordt in de meetkamer door middel van een

FD-systeem zichtbaar gemaakt.

Als een van de tien machines uitvalt, zorgt het beveiligingssysteem

ervoor dat de andere negen ook worden stilgezet. Deze automatische
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actie duurt minder dan een seconde.

Uit de door het flakkerdruk-systeem gepresenteerde gegevens kan de

operator onmogelijk achterhalen welke machine de boosdoener 15

(voorbeeld einde).

Dit laatste kan weI als het FD-systeem voorzien 15 van een eerst

meldmechanisme. Bij een dergelijk systeem wordt aIleen de veroor

zakende verandering gemeld. De overige meldingen worden "tegen

gehouden". Pas als de operator deze ene melding quitteert, ver

schijnen deze zogenaamde volgmeldingen. In ons voorbeeld zal de

operator pas na het quitteren van de melding van de boosdoener

waarnemen dat de andere negen machines ook uitgeschakeld zijn.

Fig. B2 licht het eerstmeldmechanisme schematisch toe.

Wat betreft zijn opbouw is een eerstmeldmechanisme "georienteerd"

op de structuur en schakelwijze van een of meer in de fabriek aan

wezige beveiligingsketens.

Is het voordeel het snelle foutzoeken; een nadeel van het eerst

meldmechanisme is dat de operator kan vergeten te beseffen dat

achter die ene melding nog een hele hoop andere meldingen schuil

gaan en daar te weinig aandacht aan besteedt.

1.1.4. Groepsquittering

Er zijn FD-systemen waarbij men iedere melding afzonderlijk moet

quitteren. Daartoe heeft ieder lampje een eigen quitteerknopje.

Vaak is dat quitteerknopje het lampje zelf. Dit heet individuele

quittering.

Er zijn ook systemen waarbij de procescontacten met bijbehorende

lampjes in groepen zijn verdeeld en aIle meldingen afkomstig van

de procescontacten in een zoln groep m.b.v. een algemene quitteer

knop kunnen worden gequitteerd. In dit geval spreekt men van groeps

quittering.

Groepsquittering biedt als voordeel boven individuele quittering

dat het quitteren van veel meldingen geen tijdrovend karwei is, maar

heeft als nadeel dat meldingen ongezien kunnen worden gequitteerd

omdat de operator zijn oog gericht kan hebben op een ander deel van

de groep en daarop quitteert (zie rapport van H. Kragt, 1980).
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Bovendien is het bij groepsquittering ook niet mogelijk om een melding

een tijdje "als herinnering te laten staan" (operator ~F2).

1.1.5. Groepsaanduiding

Om de operator te helpen bij het zoeken van een flakkerend lampje,

kan men de lampjes in groepen indelen en iedere melding vergezeld

laten gaan van een aanduiding die aangeeft binnen welke groep het

flakkerende lampje zich bevindt. Zo'n vooraanduiding kan zowel

akoestisch als optisch zijn; d.w.z. meerdere claxons met verschil

lende geluiden of groepsaanduidingslampjes zoals in een kolomzuil

(zie fig. B3 en Kortlandt en Kragt, 1978).

In Journal A staan in par. 3., "conventional process alarm systems",

even toegelicht enkele configuraties van dergelijke mechanismen die

de operator een keuze vooraf in de plaats laten doen.
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1.2. Enkele opmerkingen aangaande het voorafgaande

Zoals in par. 3.3. is gezegd, moet een lampje zowel de stand van een

procescontact als de verandering ervan weergeven.

Eveneens is gezegd dat de weergave van de melding een hogere priori

teit heeft dan de standweergave. Door het quitteren van een flakkerend

lampje zorgt de operator ervoor dat de melding ophoudt te bestaan en

het lampje weer de momentane stand van het procescontact kan weergeven.
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Opgemerkt zij nog dat bij een eerstmeldingssysteem de niet-meldende

lampjes niet altijd de momentane stand weergeven. Als zij behoren

tot proeeseontaeten die zijn omgeslagen ten gevolge van een aetie

door de beveiligingsketen, dan blijven zij automatiseh de oude

stand van deze eontaeten weergeven zolang de operator de eerst

melding niet quitteert. Zodra de operator de eerstmelding quit

teert, geven zij de volgrneldingen weer, en pas als deze gequit

teerd worden, geven zij de nieuwe stand weer (zie IDe 2228 bijlage

4).

Figuur B4 geeft een eenvoudige meldeyclus weer bij een liehtveld

systeem en bij een donkerveld-systeem.

1. 3. Varianten

Par. 3.5. en bijlage 1.1 geven enkele basisideeen weer, waarrnede

men een flakkerdruksysteem ka~ opbouwen. Op deze ideeen zijn aller

lei varianten mogelijk, zoals bijvoorbeeld de volgende vier:

§~E~E~~!~~~g~~Z~E~~~_~~~~~E_~~!g~~l~~~g~~

Nadat de eerstmelding is gequitteerd, geven de volgrneldinglampjes

niet de volgmeldingen weer, maar onmiddellijk de nieuwe stand van

de proeeseontaeten.

!!~lgiE~~l~~!

Als het proceseontaet de volgende sehakelvolgorde heeft:

- stand normaal

- overgang naar abnorrnaal

- stand abnorrnaal

- overgang naar normaal

- stand normaal

gedraagt het FD-systeern zieh als een tipmelder. Dit houdt ~n dat de

operator twee maal moet quitteren.

Bij de volgende sehakelvolgorde van het proceseontaet:

- stand abnormaal

- overgang naar normaal

- stand no rrnaa 1
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- overgang naar abnormaal

- stand abnormaal

gedraagt het FD-systeem zich niet als een tipmelder en behoeft de

operator daarom niet perse te quitteren.

Q~~~E~~~~i~_~~~~~~_~~~!_~~_!~~g~~~@_f!~~~~E~~

Bij de groepsquittering kan men het FD-systeem een onderscheid laten

maken tussen quittering van de snel flakkerende lampjes en de lang

zaam flakkerende. Er zijn dan twee quitteerknoppen: een voor het

quitteren van aile snel flakkerende lampjes in de groep en de ander

voor het quitteren van de langzaam flakkerende.

Met dit systeem kunnen de in bijlage 1.1.4. genoemde nadelen van de

groepsquittering enigszins worden ondervangen.

~E~~e~~~~~~i~i~g_~~£E_~~~!_~~_!~~g~~~@_f!~~~~E~~

Hetzelfde geldt voor de groepsaanduider: bij elke groep zijn twee

aanduiders: de ene geeft aileen aan of er een of meer snel flak

kerende lampjes in de groep zijn en de ander geeft aan of er langzaam

flakkerende lampjes in de groep zijn.

1.4. Mogelijke problemen

1.4.1. Ingewikkelde schakelsequentie

Het aantal mogelijke hulp- en presentatie-mechanismen is eindeloos.

Par. 3.5. en bijlage 1.1. geven slechts een overzicht van enkele van

de meest gebruikte mechanismen.

Deze mechanismen sluiten in de regel elkaar niet uit, maar beinvloe

den wei elkaar. Bijvoorbeeld een tripmeldsysteem houdt de presentatie

van een melding tegen en wei totdat de operator een andere melding

gequitteerd heeft. Hetzelfde geldt voor het eerstmeldsysteem. Dit

systeem beinvloedt bovendien de standpresentatie. Er is derhalve een

tijdsspanne waar te nemen tussen de werkelijke feiten m.b.t. de

stand van de procescontacten en de presentatie ervan. Deze tijds

vertraging is o.a. afhankelijk van de quitteersnelheid van de

operator.

Ai deze systemen dienen ervoor om het de operator gemakkelijker te

maken bij het detecteren van fouten in het proces.
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De operator moet dan weI de werking van het FD-systeem weten. Een zeer

gesophisticeerd systeem geeft de operator veel mogelijkheden bij het

foutzoeken.

Er moet echter voor opgepast worden dat de operator niet meer tijd

kwijt is aan het nagaan van de schakelsequentie van het FD-systeem

dan aan het onderkennen van de fout in het proces. Dit kan met name

een rol gaan spelen bij zeer grote aantallen standveranderingen of

In periodes dat de operator geen tijd krijgt om te quitteren. Door

de bovengenoemde tijdsvertraging kan er door een FD-systeem op een

gegeven moment iets volledig willekeurigs worden gepresenteerd, wat

de lading nauwelijks meer dekt. De werkelijke gang van zaken is dan

voor de operator vertroebeld. Hij kan deze nauwelijks meer recon

strueren omdat het quitteermechanisme zo ingewikkeld werkt.

Het mechanisme dat in rustiger periodes de operator ten dienste stond,

kan zich in een drukke tijd tegen hem gaan keren. Het is dan niet

aIleen het aantal meldingen van de fabriek wat zich tegen hem keert,

maar ook het FD-systeem zelf.

De figuurtjes over de schakelsequenties In het rapport van Moberts

en Cellissen (1978) zijn m.i. al ingewikkeld genoeg (zie fig. BS).

proceskontakt 1

proceskontakt 2

individuele lamp 1

individuele lamp 2

paneellamp/klaxon

kwiteerknop 1

kWiteerknop 2

1
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1.4.2. Alarminflatie

Bij bepaalde toestandsveranderingen ~n (een deel van) het proces,

kunnen een zeer groot aantal meldingen ontstaan. Meestal weet de

operator meteen wat er aan de hand is, en daardoor kan hij al deze

meldingen goed interpreteren. Vaak zelfs worden de genoemde toe

standsveranderingen door hem veroorzaakt, en verwacht hij hierdoor

de meldingen.

Het kan gebeuren dat de operator volledig in beslag wordt genomen

door zo'n toestandsverandering in een procesdeel, en dat hij daar

door minder goed op de gang van zaken in de overige procesdelen

let. Het is de taak van het meldsysteem om m.b.v. meldingen belang

rijke veranderingen in die overige procesdelen onder de aandacht

van de operator te brengen. Daarentegen behoeven geen meldingen te

verschijnen van het procesdeel dat zich onder de aandacht van de

operator bevindt. Niettemin komen deze meldingen toch, en vaak zelfs

in grote getale: de "clustermeldingen" (zie subpar. 6.4.3.).

Dit betekent dat het meldsysteem aan een eis niet voldoet: het extra

aandacht trekken voor bepaalde gegevens die niet betrekking hebben

op het procesdeel waarop de operator zich concentreert. Integendeel,

de e~s wordt zelfs omgedraaid: het meldsysteem dwingt de operator

om extra aandacht te schenken aan de hem bekende of verwachte mel

dingen, en de overige procesdelen wat te vergeten. De operator moet

immers al deze bekende meldingen quitteren. Dit kan ten gevolge

hebben:

- de operator let niet op de andere procesdelen omdat zij weinig

meldingen geven en "dus goed draaien";

doordat de acoustische melder voortdurend signaleert, hoort de

operator niet dat er naast de groep van verwachte meldingen ook nog

een melding is die niet tot de groep behoort;

- de operator ~s zo intensief met het quitteren bezig, dat hij per

ongeluk ook deze melding quitteert.

Het moet nagegaan worden hoe vaak elk van deze effecten optreedt. In

elk geval hebben zij ten gevolge dat de operator meldingen over het

hoofd kan zien, met als mogelijk gevolg een geldverslindende of on

veilige toestand van een procesdeel.
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Het kan ook gebeuren dat een enkel procescontact voortdurend op en

neer blijft gaan, met als gevolg dat voortdurend een lampje blijft

melden (de "blokmeldingen", zie subpar. 6.4.3.). Heestal zijn alleen

de eerste paar meldingen van dit lampje voor de operator van belang,

en de overige niet. De overige belasten hem maar in zijn werk. (Bijv.

de bel blijft voortdurend rinkelen, zodat andere meldingen niet ge

hoord worden.)

Het overstemmen van weinig zinvolle meldingen door een groot aantal

minder zinvolle meldingen heet: "Alarminflatie (alarmvervuiling of

alarmcorruptie)". Het in dit rapport beschreven onderzoek probeert

een kleine bijdrage te leveren in o.a. de strijd tegen de alarmin

flatie van meldsystemen.

1.5. Normale, gewenste en veilige procestoestand

De definitie van het begrip "normale procestoestand" luidt (zie bijl.

II. 1.3.):

- Normale bedrijfstoestand = een situatie waarin bepaalde proces-

grootheden zich binnen gedefinieerde grenzen bevinden.

De hierin genoemde "gedefinieerde grenzen" zijn grenzen die bepaald

worden door de ontwerpers en bouwers van de fabriek, en niet door

de bedieners ervan, de operators.

Andere namen voor het begrip "niet-normale procestoestand" zijn:

"gestoorde bedrijfstoestand" en "storing".

Procescontacten zijn sensoren die waarnemen of een procesgrootheid

zich in de normale of in de niet-normale toestand bevindt.

Niet altijd is de normale toestand hetzelfde als de door de (meet

kamer-)operator gewenste toestand. Het volgende voorbeeld laat dit

zien.

Gegeven een vloeistofvat dat d.m.v. een continue stroom uit een

toevoerkraan gevuld wordt, en een pomp die het vat leeg trekt.

Opdat de pomp niet te lang droog loopt, is in het vat een proces

contact aangebracht dat m.b.v. een lampje in de meetkamer aangeeft

of het minimum toegestane vloeistofniveau is onderschreden. Het

lampje brandt als dit inderdaad het geval is, en is uit als dit

niet het geval is, en geeft daarom (in donkerveld; zie subpar.

I
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3.5.1.) weer of de procesgrootheid "vloeistofniveau in het vat" zich

in de normale of de niet-normale toestand bevindt (zie fig. B6).
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Daalt om de een of andere reden het vloeistofniveau in het vat, dan

gaat op een gegeven moment het lampje branden. Dit is voor de opera

tor het teken van een door hem ongewenste procestoestand. Hij moet

nu immers (tegen zijn zin in) ingrijpen om de pomp voor droog lopen

te behoeden. Hij zet hem daarom uit of draait de toevoerkraan wat

verder open. De opterator wenst dat het lampje uit gaat en blijft.

In dit geval is de normale toestand van de procesgrootheid "niveau"

hetzelfde als de door de operator gewenste toestand.
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Stel dat op een gegeven moment het vat moet worden schoon gemaakt.

Opdat iemand van de schoonmaakploeg erin kan klimmen, moet het eerst

worden leeg gemaakt. Daartoe draait de operator de toevoerkraan

dicht, en laat de pomp net zolang lopen totdat het vat leeg is. Dan

zet hij hem uit. Het vloeistofniveau onderschrijdt het door de ont

werper van de fabriek toegestane minimum, en het lampje gaat branden.

Deze onderschrijding wordt door de operator gewenst. Gaat het lampje

niet branden, dan weet hij dat er iets niet naar wens verloopt. De

normale toestand is nu duidelijk een ongewenste toestand:

Oak is niet altijd de normale toestand hetzelfde als de veilige

toestand. Het volgende voorbeeld laat dit zien.

Stel dat in het vat van het vorige voorbeeld zich een verhitterele

ment bevindt am de vloeistof te verwarmen. In het vat bevindt zich

een roerwerk am de warmte gelijkmatig over de vloeistof te verdelen.

Dit roerwerk is voorzien van een procescontact dat aangeeft of het

draait of niet (= toerenwachter) waarop in de meetkamer een lampje

is aangesloten. Wordt er in de vloeistof niet geroerd, dan wordt

alleen de vloeistof nabij de verhitter verwarmd, en wel zo veel dat

zij zelfs gaat koken

Stel dat dit koken dissociatie ten gevolge kan hebben, wat een

explosiegevaar met zich mee brengt. Dan is een stilstaand roerwerk

een onveilige situatie. Uiteraard is als normale toestand van het

roerwerk dan oak gedefinieerd: "het draait", en als abnormale toe

stand: "het staat stil". In deze opstelling is de abnormale toe

stand van het roerwerk een onveilige toestand, en de normale toe

stand een veilige.

Het kan echter oak omgekeerd zijn: de abnormale toestand is veilig

en de normale toestand is onveilig. Dit is het geval als iemand van

de schoonmaakploeg zich in het vat bevindt. Een draaiend roerwerk

kan voor hem dodelijk zijn.

Als wij de beide bovenstaande voorbeelden samen nemen, kunnen zij de

suggestie wekken dat veilig hetzelfde is als gewenst. Oak dat behoeft

niet perse zo te zijn. Veel ongewenste toestanden in de procesindus

trie zijn niettemin tach veilige toestanden. Maar oak het omgekeerde
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kan het geval z~Jn, m.a.w. een onveilige toestand kan een gewenste

toestand zijn. (al zal dit niet zo gauw gebeuren). Als wij bij het

voorbeeld van ons vloeistofvat blijven:

Het roerwerk wordt heel eventjes stil gezet om nauwkeuriger het

vloeistofniveau te kunnen aflezen. De niveau-meter zwabbert anders

teveel door het klotsen van de vloeistof.

De conclusie van het bovenstaande luidt: Of schoon bij een goede en

constante procesgang de inhoudswaarden van de begrippen "normaal",

"gewenst" en "veilig" elkaar niet zoveel zullen ontlopen, zijn deze

drie begrippen beslist niet synoniem aan elkaar.

1.6. Principiele opbouw van een huidig meldsysteem

1.6.]. De opbouw

In een fabriek zijn vele procescontacten aanwezig. Dit z~Jn ele

menten die binair (grof) de toestand van een procesgrootheid weer

geven. Hun uitgangssignaal is een logische 0 of een 1. Dit uitgangs

signaal kan o.a. naar een meldsysteem gestuurd worden.

De huidige meldsysternen zijn zo opgebouwd dat zij de operator attent

rnaken op elke waardeverandering van zo'n logisch signaal. (of alleen

op de overgangen van 0 naar I).

Dit geschiedt door rniddel van een melding die 'het systeem bij de ver

andering creeert. De melding verschijnt rneteen na de verandering of

na een korte tussenpoos (bijv. bij eerstrneld- en tiprneld-systemen,

z~e bijl. 1.1.). De melding bestaat uit een acoestisch signaal en

een optische aanduiding die verschijnt op een printer, een beeld

scherm of een larnpjespaneel. Zie fig. B7.
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Tot de hulpsystemen reken ik: eerstmeld-, tipmeld-, groepsmeld-mecha

nismen, groepsaanduidingslampen, de claxon en dergelijke.

1.6.2. Enkele problemen

Uit het voorafgaande blijkt dat een meldsysteem weergeeft de stand

(niet altijd) en de standveranderingen van de procescontacten en daar

mee het al of niet normaal zijn of worden van de bijbehorende proces

grootheden. Een meldsysteem geeft dus niet weer: het al of niet gewenst

of het al of niet veilig zijn of worden van de procesgrootheden. Ik zie

deze achtergrond als de hoofdoorzaak van de alarminflatie.

Wat deze achtergrond betreft, zijn computer-meldsystemen niet veel

beter. P.K. Andow en E.P. Lees stellen in artikel (1974, pag. 301) dat

het terrein van de zeer geavanceerde meldsystemen nog ongebruikt is.

Hieruit kan ik opmaken dat de intelligentie van zo'n systeem nauwelijks

groter is dan die van een conventioneel systeem, aIle mooie plaatjes op

beeldschermen en tienkleurenprinters ten spijt. Deze indruk zag ik be

vestigd tijdens een bezoek va!! mij aan de beurs "Het Instrument" (RAI

gebouw, Amsterdam, 1979). Het enige waarop men zich klaarblijkelijk

heeft toegelegd, is het presentatie-mechanisme.

Misschien moeten wij ons los maken van het met het flakkerdruk-ssyteem

ingeburgerde idee dat achter iedere gepresenteerde melding een proces

contact kan worden aangewezen. Zo'n melding-procescontact-relatie is

weI leuk voor de onderhoudsdiensten, omdat zij meteen de toestand van

ieder procescontact uit de door het meldsysteem gepresenteerde infor

matie kunnen aflezen, maar heeft een operator hier veel aan? M.a.w.

moeten wij ons los maken van de presentatie van meldingen volgens het

begrip "normale procestoestand" of het begrip "veilige toestand"? (zie

ook hfdst. 8).

1.6.3. Enkele opmerkingen

Men kan de procescontacten in verschillende groepen indelen.

Een zoln indeling is bijvoorbeeld het maken van het onderscheid tus

sen actieve en niet-actieve procescontacten. Een niet-actief proces

contact is een procescontact waarvan het uit~angssignaal aIleen een

signalerende functie heeft. Een actief procescontact wordt daarnaast

(of aIleen) gebruikt om een procesonderdeel bij te sturen (ter be

veiliging bijv.).



Bierop berust de indeling in A- en S-systemen in bijl. 11.1.4. De

kleuren van de lampjes die behoren bij de verscheidene procescon

tacten en in een FD-meldsysteem zitten, zijn gebaseerd op dit soort

groepsindelingen (zie 11.1.8.).

Ten behoeve van het onderzoek in de NF2 werden aIle lampjes geln

ventariseerd; d.w.z. aIle procescontacten waarop het meldsysteem is

aangesloten, werden gelnventariseerd. Van elk procescontact werd

o.a. vastgelegd (zie bijl. 111.1.):

- de omschrijving ervan;

- het tagnummer ervan. Dit is een soort afkorting van de omschrij-

ving en wordt oak weI de ID-code genoemd;

- de plaats van het bijbehorende lampje in het meldsysteem;

de kleur van het bijbehorende lampje.

Tijdens de observaties werden op een formulier (zie par. 6.5.) de

namen van aIle meldingen ingevuld in de kolom "code". Als naam werd

genomen de omschrijving van het procescontact of het tagnummer ervan

of de plaats van het lampje in het meldsysteem.

Soms worden een aantal procescontacten met wat logische schakelingen

samengevoegd tot een eenheid die, net zoals een enkel procescontact,

een binair signaal afgeeft. Zo'n eenheid treeet dan naar het meld

systeem toe op als een enkel procescontact. Dit gecompliceerde "pro

cescontact" krijgt dan oak maar een lampje in een FD-meldsysteem.

Al het voorgaande blijft van toepassing. AIleen hebben zulke "pro

cescontacten" in de NF2 vaak geen tagnummer. Daarom kregen zij ten

behoeve van het onderzoek van ons fantasietagenummers.
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II. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

II. I. Definities en begrippen t.a.v. flakkerdruk-meldsystemen

11.1. I. Inleiding

Moberts en Cellissen hebben een aantal begrippen gedefinieerd, die

betrekking hebben op flakkerdruk-meldsystemen. Deze begrippen staan

alfabetisch gerangschikt in IDC memo 2228, bijlage 2 (1978).

Zij worden hieruit vrijwel letterlijk in deze paragraaf overgenomen

en gesorteerd naar het onderwerp waar zij bij behoren. Deze onder

werpen zijn:

- Begrippen over algemene zaken;

Begrippen over het al of niet normaal z ijn van de procestoestand;

Begrippen over het al of niet actief zijn der meldingen;

Begrippen over de presentatie van de toestand;

- Begrippen over de presentatie van veranderingen;

- Begrippen over de hulpsystemen.

Er worden binnen DSM ook kleurcodes voor (de vensters van) de lampjes

gehanteerd. Deze staan in bijl. 11.1.8. genoteerd (zie Sanders, 1971).

11.1.2. Begrippen over algemene zaken

~~~£E~~~~£~~l_~~~~~~~g~~y~£~~~

Ret geheel van beiligings-, alarmerings- en signaleringssystemen, ge-

bruik makend van instrumentele middelen en voor zover nodig, logische

circuits, ter verhoging van de bescherming van personeel tegen gevaren

voor hun lijf of leven, apparatuur tegen schade en processen tegen

verstoringen, leidend tot verlies van productie of product.

~~l~~~g

Een melding ~s een gevolg van een informatie, uit de installatie of

het proces, die optisch en/of acoestisch wordt weergegeven.

~~l£~y~l~~

Een aantal opeenvolgingen van visuele en/of acoestische signaaltoe-

standen.



B-24

Toelichting: de opeenvolgingen worden bewerkstelligd door wijzigingen

van de toestand in het ingangscircuit of handelingen van de operator.

~~~E~~~~~!

Een voorziening voor een groep storingsmelders die het mogelijk maakt

de lampen te testen.

11.1.3. Begrippen over het al of niet normaal zijn van de procestoestand

Procescontact-------------
Een procescontact geeft digitale informatie wanneer bij een meet- en

regelfunctie de ingestelde grenswaarde onderschreden resp. over

schreden wordt.

~~E~~!~_£~~Eii!~~~~~£~~~

Een situatie waarin bepaalde procesgrootheden zich binnen gedefi-

nieerde grenzen bevinden.

g~~~~~E~~_£~~Eii!~~~~~~~~~

Een niet-normale bedrijfstoestand, kortweg storing genoemd.

11.1.4. Begrippen over het al of niet actief zijn der meldingen

~~~i~~~_~~!~i~g

Is een melding, die aangeeft dat de situatie automatisch is gewij-

zigd.

~i~~:~££i~~~_~~l~i~g

Is een melding, die aangeeft dat de situatie niet automatisch ge-

wijzigd wordt.

~~~~~!~i~g

Is een niet actieve melding, die eventueel gevolgd kan worden door

een actieve melding, of, door wijziging van de informatie, vanuit de

installatie of het proces wordt opgeheven.
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~:~L~~~~~

Is een systeem, lVaarbij de grenswaarde-deteetoren, voor zover nodig,

Via logisehe systemen ingrijpen op uitvoerende organen, met het doel,

het produetieproees van de ene situatie in een andere te brengen.

Toeliehting: karakteristiek is de aetie als gevolg van een over

sehrijding.

~:~y~£~~~

Is een systeem, waarbij de grenswaardesehakelaars aIleen een visuele

en aeeoustisehe waarsehuwing geven, zonder enige automatisehe aetie in

het proeesgebeuren, met het doel het bedienend personeel te atten

deren op een oversehrijding of een statusverandering.

11.1.5. Begrippen over de presentatie van de toestand

Q~~~~E~£h~~~l!~g

Een sehakeling waarbij tijdens de normale bedrijfstoestand de lamp

niet brandt.

~!£h~~£h~~~l!~g

Een sehakeling waarbij tijdens de normale bedrijfstoestand de lamp

brandt.

11.1.6. Begrippen over de presentatie van veranderingen

~l~E~~Ei~g

Een melding met een meldeyelus waardoor de operator attent wordt

gemaakt op de overgang van de normale naar de gestoorde bedrijfs

toestand en/of omgekeerd en waarbij hij moet quitteren.

~£~~~~~l~i~g

Melding die aangeeft hoe de situatie is. Uitvoering: optisehe

aan/uit-melding zonder aeoestisehe melding.

QE~£~~~~~_~~l~i~g

Een opkomende melding ontstaat als in een ingangseireuit de be-

drijfstoestand verandert van normaal naar gestoord.
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~fg~~~~~_~~l~i~g

Een afgaande melding ontstaat als in een ingangscircuit de bedrijfs-

toestand verandert van gestoord naar normaal.

11.1.7. Begrippen over de hulpsystemen

9~iEE~E~~_i:_~~iE~E~~2

Een handeling van de operator waardoor hij bevestigt dat hij kennis

heeft genomen van een verandering van bedrijfstoestand.

!iE~~l~i~g~~~E~i~~i~g

Een voorziening waarbij een opkomende melding wordt gehandhaafd nadat

de storing zich weer hersteld heeft en totdat er gequitteerd is.

~~E~E~~~l~i~g~gE~~E

Een groep afhankelijke procesgroatheden waarvan alleen de eerste In

geval van storing volgens de ~ormale meldcyclus gemeld wordt.

De binnen de groep optredende gevolgen van de eerste melding zullen

verder aangeduid worden als volgmelding.

Toelichting: ~let normale meldcyclus wardt bedoeld de meldcyclus van

een alarmering zonder eerstmeldingssysteem.

l~~i~i~~~l~_s~iEE~Ei~g

Bij individuele quittering lS elke melding uitgevoerd met een eigen

quitteerknap.

~E~~E~S~i~~~Ei~g

Bij groepsquittering vindt quittering voor een groep van meldingen

plaats d.m.v. een gezamenlijke quitteerknop.

~E~~E~l~~E

Een lamp die brandt bij opkomende en afgaande meldingen, waarvan de

individuele lampen zich bevinden op een of meerdere panelen, die

procestechnisch bij elkaar horen.

11.1.8. De kleuren van de lampjes

De kleuren en hun betekenissen zijn:
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lampje ~n A-systeem

lampje ~n S-systeem

lampje ~n A-systeem t.b.v. voormeldingen

alle lampjes van actieve, niet-actieve en voormeldingen van

niet-continu bijstaande procesgedeelten

overige zaken (komt niet in NF2 voor).
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11.2. Definities t.a.v. de soort van een melding

Ten behoeve van het observatie-onderzoek werden de melders van de

~F2-meetkamer ingedeeld in drie groepen, de zgn. "soortgroepen".

Deze indeling geschiedde op basis van de zgn. functiecoderings

letters (zie DSM-norm 970, maart 1969, par. 4.1.) in de door de

ontwerpers aan hen toegekende tagnummers (= ID-codes). De melders

met een fantasie-tagnummer werden door de onderzoekers zo goed

mogelijk in deze groepen ingedeeld. Iedere melder bevindt zich in

een van deze drie soortgroepen. De groepsindeling geschiedt bij

de echte tagnumrners met de volgende regels:

- Alarmmelder = melder met een tagnummer waarvan de laatste functie

coderingsletter een A of een Sis;

- Standmelder melder met een tagnummer waarvan de laatste functie

coderingsletter niet een A of een 5 is, en die weer

geeft het al of niet:

open zijn van een klep, of

draaien van een machine, of

werken van een apparaat;

- Andersoortige melder = melder die geen standmelder en geen alarm-

melder is.

Deze soortindeling van de melders heeft in principe niets te maken

met de definities in bijl. 11.1., oak al s, ggereren de soortnamen

dat.

De reden van deze indeling is de gedachte dat een alarmering (+A)

of een actieve melder (+5) (zie bijl. 11.1.) niet voor niets zo

zijn uitgevoerd zoals zij zijn, maar dat zij in de regel onveilige

situaties zullen melden. De standmelders zullen in de regel dat niet

doen, maar gewenste situaties melden. (De andersoortige vormen een

restgroep.) Dit blijkt oak uit de hierna volgende indeling van de

meldingen. Bij de alarmmelders kent men twee soorten meldingen

(naar "onve ilig", resp. naar "ve ilig"), en bij de standmelders (en

de andersoortigen) slechts een (standverandering).

De vier soorten meldingen zijn:

- Alarmmelding = opgaande melding (zie bijl. 11.1.) van een alarm

melder;



- Okemelding
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afgaande melding (zie bijl. 11.1.) van een alarm

melder;

- Standmelding = melding van een standmelder;

- Andersoortige melding = melding van een andersoortige melder.

In hfdst. 8 zullen wij zien hoe zinvol of zinloos deze indeling

~n de NF2 werkelijk is.
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11.3. Definities t.a.v. het observeren

11.3.1. Clusters en blokken

De essentie van clusters en blokken staat uitgewerkt in subpar.

6.4.3.

Cluster------

Een cluster is een groep van tamelijk snel achter elkaar of tegelijk

optredende meldingen waarvoor geldt:

- de groep wordt veroorzaakt door een verzameling van procescontacten

die gewoonlijk bij een bepaalde, goed omschrijfbare procesomstan

digheid, alle tamelijk snel achter elkaar of tegelijk (eventueel in

een bepaalde volgorde, of met bekende tussenpozen, of alleen in op

komende of afgaande richting) omklappen;

- de operator weet (door ervaring of instructie) bij welke procesom

standigheid de verzameling van de omklappende procescontacten (met

evt. bijbehorende volgorde, tussenpozen, etc.) die de groep mel

dingen veroorzaakt, behoort.

Opmerking 1: Het woord "procesomstandigheid" kan zowel een tamelijk

stationaire toestand van het proces betekenen, als een ingrijpende

verandering van de procestoestand.

Opmerking 2: In de NF2 werden de volgorde, de tussenpozen en het

alleen opkomend of alleen afgaand zijn niet in rekening gebracht

omdat hiervan nauwelijks sprake kon zijn.

f1~~E~~~1~i~g~~E~~~J

Een clustermeldingentabel is een lijst van de procescontacten (met

eventueel de volgorde van omklappen, etc.) van een verzameling die

bij een bepaalde procesomstandigheid gewoonlijk een cluster gene-

reert.

Opmerking: Zle de opmerkingen bij de definitie van "cluster".

Blok

Een blok is een verzameling van (tamelijk) snel na elkaar volgende

meldingen die veroorzaakt worden door een (tamelijk) snel heen en

weer omklappend procescontact. (Aan - uit - aan - uit - enz.)
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11.3.2. Meldingen

Naar gelang hun verband met clusters en blokken, kan men de meldingen

in de meetkamer onderscheiden in de volgende drie categorieen:

een melding die niet tijdens een cluster of

een blok optreedt.

een melding die tijdens een cluster of een

blok optreedt, maar er niet tot gerekend kan

worden.

een melding die tijdens een cluster of een

blok optreedt, en er tot gerekend kan worden.

In schema [C/B cluster of blok]:

kan niet tot C/B gerekend
worden

kan tot C/B gere
kend worden

Los Enkelvoudig Functioneel

treedt niet op
tijdens C/B

treedt op tijdens
C/B

11.3.3. Turven of beoordelen

Wij definieren de volgende twee begrippen:

een melding die door de observator van een

volledige beoordeling (waardering) wordt

voorzien.

een melding die door de observator niet van

een volledige beoordeling (waardering)

wordt voorzien.

Om de observatiesnelheid te verhogen, is het. in de NF2 toegestaan dat

de functionele meldingen niet beoordeeld behoeven te worden. Zij mogen

zelfs geturfd worden. D.w.z. dat zelfs niet de "harde" gegevens van de

melding zoals naam en tijd genoteerd behoeven te worden.
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Een simpel telstreepje voor iedere functionele melding lS toegestaan.

AIleen hun optreden wordt dus vermeld (zie ook subpar. 6.4.3.). De

losse en de enkelvoudige meldingen moeten altijd volledig beoordeeld

worden.

In schema:

Los -- Gewaardeerd

Enkelvoudig - Gewaardeerd

{

Gewaardeerd
Functioneel

Ongewaardeerd (Geturfd)

11.3.4. Kaarten

AIle observatiegegevens van de NF2 worden m.b.v. ponskaarten 1n de

computer ingevoerd.

Iedere gewaardeerde melding wardt met een e1gen ponskaart 1n de

computer ingevoerd.

Het begin en het einde van een cluster of een blok worden m.b.v.

aparte ponskaarten ingevoerd: de cluster- of blok-stuurkaarten. Op

deze kaarten staan ook de aantallen meldingen in de clusters of

blokken aangegeven. (De aantallen ongewaardeerde (geturfde) en ge

waardeerde functionele meldingen bij elkaar geteld.)

Bet begin en het einde van een aaneengesloten observatie-periode

worden m.b.v. de periode-stuurkaarten aangegeven.

In schema:

1
Gewaardeerde
melding

kaart
I

l
Stuurkaart
(Cluster-, Blok-,
Periode-),

(-begin-, -eind-)

QE~~E~~~g: De begrippen "Kaart" en "Melding" zlJn niet hetzelfde, noch

stelt het ene begrip een deelverzameling van het andere voor.
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III. DE OBSERVATIES IN DE PRAKTIJK

111.1. Inventarisatie van de lampjes en de clusters

Eerst volgt de inventarisatie van de lampjes van het NF2-meldsysteem

en daarna die van de clusters.

Alle lampjes van het meldsysteem in de meetkamer van de NF2 werden

gelnventariseerd en in vijf tabellen geordend. Bij de inventarisatie

bleek dat een aantal lampjes van de ontwerpers geen tagnummer hadden

gekregen. Daarom kregen zij van de onderzoekers een fantasie-tagnummer.

Van elk van deze vijf tabellen volgt hieronder een voorbeeld.

Tabel I-------
Op de lessenaar staan de lampjes in matrices opgesteld. T.b.v. het

onderzoek werd een speciaal matrixcodeer-systeem ingevoerd (zie ook

bijl. 111.2.). Deze matrix-code geeft aan in welke matrix ieder lampje

staat en waar in die matrix (welke rij en kolom). Voorbeeld L2-4 (zie

fig. BI I) .

Als een lampje van de lessenaar een melding geeft, wordt op het obser

vatieformulier in de kolom "Code" de matrixcode ervan ingevuld als

naam van de melder.

Tabel 1 geeft voor elk lampje in de lessenaar de relatie tussen de

matrix-code en het tag-nummer (= ID-code) weer.
I

Tabel 2

Als tabel 1, maar nu de relatie tussen de matrixcode en de omschrij

ving van het tagnummer.

Tabel 3-------
Voor het grafic-panel kon geen speciaal codeersysteem worden inge

voerd. Op het observatieformulier moest in de kolom "code" de om

schrijving van het lampje worden ingevuld (meestal werd deze afge

kort). Voorbeeld: Mot.Dr.tr.6 (= Motor van droogtrommel nr. 6),

(zie fig. BJ I). Tabel 3 geeft voor elk lampje op het grafic-panel

weer de relatie tussen de omschrijving en het tagnummer van het

lampje.

rabel 4

Deze tabel geeft weer in welke proceseenheid ieder lampje zich be

vindt, en de omschrijving van elk lampje.
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Tabel 5

Deze tabel lS In de computer ingevoerd. Zij geeft weer van elk lampje:

- het tagnummer;

- de soort (alarmmelder, etc., Zle bijl. 11.2);

- de omschrijving van het tagnummer/lampje;

op grafic-panel of op lessenaar en in lichtveld- of in donderveld-

systeem;

- de quitteergroep;

- de plaats op de lessenaar In matrixcode, of het nummer van het

paneel van het grafic-panel;

- de kleur van het lampje.

FIG. B11
STt1~JE GR:..:?IC-r)l~ET,

L

~

JJampj estableau
L 2 4 fl.:::J:kert

Ook de verschillende soorten clusters werd geinventariseerd. Er ZlJn

twee lijsten met clustermeldingentabellen.

Tabel 6

Dit is de clusterlijst behorende bij de toelichting die aan de opera

tors is gegeven.

Tabel 7

Deze tabel lS In de computer ingevoerd. Zij is de gecomputoriseerde

versie van tabel 6.

Uiteraard zijn in tabel 7 wel alle clustermeldingentabellen inge

voerd. Vele konden samengevoegd worden, aangezien zij dezelfde melders

bevatten. Voorbeeld: "coat 30" en "coat 31".

ledere clustermelding bevat:

- een verzonnen quasi-tagnummer (de clustercode);

- een omschrijving van het cluster;
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- de verzameling van tagnummers van de lampjes die clustermeldingen

kunnen veroorzaken;

- de quitteergroep van het cluster en de lampjes.

Direct achter de clustercode staat he~ cijfer I of 2. Dit geeft het

begin, resp. het einde van de tabel aan.

Hierna voigt van elke tabel een voorbeeld.
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2 3

Hoofdmotor van molen MS 1104 ~ 1101 MS 1102 ~B 1103

Oliepompje van molen ?1S 1108 115 1105 MS 1106 MS 1107

Mergeltrilgoot IA 1112 XA 1109 XA ilIa IA llll

Vla.m van oven :LBS 1104 :LBS liOl LBS 1102 LBS li03

Aanjaagventilator ~.s ll12 HS 1109 HS 1110 MS llll

Hoofd-venti1a.tor MS 1116 MS 1113 MS 1114 MS li15

Eind~ntilator MS 1120 MS li17 }f.5 1118 rAS lli9

Spoellucht-Ii'e ntila tor MA 1152 MA 1149 HA 1150 !"cA 1151

Luchtsluis van cycloon A rA.A 1148 MA li45 ?1A 1146 VIA 1147

" " " B ~~A llli HA lill Y~.A
11 . r t'l.A 1143.... .J..J...L..

Motor 'Ian kloplerz rAJ!. 1136 ¥,A 1133 MA 1134 ViA 1135

Zakke~ilterschroef MA 1132 }f..A 1129 MA 1130 HA 1131

1/CCREEELD V_'jT D: :r:j2"-1..:"'..TIE O~ESCl{~IJ·\TIITG-TI_G:~LPn:.'c]

DIJ I{i:>r GH.L.PIC - r .;'~j:E~J

GEDEELTE Vll',T DE lIT D3 COI,'J?UTER nrGE'lCEHDE T.:..rEL

HZS11C2 1 SLUITSTA~D6E~AKI~G GASSLCT LUCHTVERHITTER 2 3 151 3 2
L8~1102 1 VLAMbEtiAKING LUCHh'ERHITTER 2 3 141 3 2
LPS11G2 1 DRLJK II • AA~JAAGVENTIL~TOR 2 3 122 3 2

MS11G2 1 HOOFCMOTOR V • RAYMCNOMOLE"f<. 2 2 5 3 1
HZ S110 3 1 SLUIT5TAND8E~AKING GAS5LCT LUCHTVEPHITTER 3 3 J51 3 2
LBSl103 1 VLAMBE.-iAKI"IG LUCf-JTVERHITTER 3 3 J41 3 2
lPS11D3 1 DRUK V. AANJAAGVE~TILATOP 3 3 J22 3 2

MSl103 1 HOCFOMOTOR V• RAYMONO",OLEN 3 2 5 3 1
HZS1104 1 SLUITSTAND8EkAK1NG GA$SLOT LUCHTVERHITTER 'I 3 G51 3 2
LBSI104 1 VLAMBE. ... AK ING LUCHTVERHI TTER 4 3 G", 1 3 2
LPS1104 1 ORUK V • AANJAAGVE~TILATOR 4 3 522 3 2

M5110'l 1 HOOFD"10TOR V • RAY~ONOMOlEN 4 2 6 3 1
M S.11 C5 1 OlIEPO~PJE V • RAYMONDMOLEN 1 2 6 3 1

XPVI105 3 lUCHTKlEP IIOOR FILTE.R 1 DICHT 3 H52 3 1
MS1106 1 OLIEPO"'PJE V • RAYMONOr-<OLEN 2 2 5 7 1.,j

XPV11C6 3 LUCHTKLEP VOOR FILTER 2 CICHT 3 152 3 1
MS11Cl7 1 OLIEPQMPJE V• RAH'ONOMOlEN 3 2 5 7 1.,j

XPV1107 3 LUCHTKLEP VOOR FIlTEq 3 DICHT 7 J52 7 1... "'
~S1108 1 OL IEPO/",PJE V • RAYI-'CNO"'OLEN 4 2 6 3 1

XPVI1Q8 3 LUCHTKlEP VOOR FILTER 4 DICHT 3 G52 3 1
HTA1100 1 MAX. TEMPERA hJUR MAALHLJIS 1 3 H32 3 1
LXAI1C9 1 ~IN. AMPERAGE PAyr--CI,J"'OL[\ 1 3 h42 3 1

"'151109 1 AA~JAAGvE~TIlAT~q Ii • LUCfiTVEPf-dTTEq 1 2 6 3 1
XA1109 1 I"'ERGflD0SEERGOOl v• "'1CLEN 1 2 6 3 1
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toofd- en einc-ventilator)

: eind- + hoofdvent. ),

G12, G22 ( ~ overcruK luchtverhitter, druk aar.jaagventil. ),

G13, G23, G43 ( ; ~e~per8turen voor en acnter filte~ ),

Motor van raymon~olen,

Vlam in de over.,

Eindventila tor, }
Eoofdventilator,

Aanjaagventilator.
Trilgoot,

G11 ( : gasregelklep niet dicht tijdens star~en v. oven ),
G31 ( ;:; te lage gasdruk tijdens bedrijf van oven ),
G41 ( ;:; vlambellia:r::.in[; van oven ).

CIJJ= T3R.:""2u) r:;GEIT -T......E~LLEI1
V . -.,

..(.I""•• + DE 1J-:": DE
-

OESERVATORS DITGE?..EII('T3

EE17 Vtl'T DE IIT D;:: CCl'TUTER GBVOERDS CILJSTEPJ/:3:LDIITC21T-'T.l.t.Z·E:ClE::

v

MOL(N4G 1 STOPP(N V• RA'(MOf'..lu~OLE~1 4 3

r-tOLEN41 1 STARTEN V• RA'(MONO~OLEN £+ 3
HPSl133 G12 3

LPS1104 G22 3
HTAll17 513 3

LTAll17 G23 3

LTSl125 543 3
10151104 6 3

BS.F3104 6 3
~.Sl120 6 3
1-151116 6 3
"'Sl112 b 3

XAl112 6 3
HZSll12 GIl 3

LPS1140 G31 3
L8S110£+ G41 3

MOL(N41 2 START(N V • RA'(MO~CMOLEN 4 3
,""CiLEN4Q 2 STOPPE~, V. RAYMONOMOLEt-; 4 3
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111.2. Het observatieformulier

Deze bijlage 111.2. is in feite de gedetailleerde beschrijving van het

observatieformulier die in het tweede stageverslag van Jos van Dijk

(1979) staat op de bladzijden 13 tim 21. Hieronder geef ik enkele

toevoegingen op deze beschrijving.

~1g~~~~~· In deze beschrijving komen ook aan de orde: het printer-

formulier (pag. 13 ) , de clusters en de blokken (pag. 20 ) . De be-

schrijving is soms sterk geent op het invoeren van de gegevens in de

computer. Dit geschiedde m.b.v. een ponsformulier (ponsconcept; zie

ijl. 111.4). ID-code (= Instrumentatiedienst-code) ~ tag-nummer.

~~_~~E' Tijdens het observatie-onderzoek werden vele observatie

formulieren achter elkaar ingevuld. De kop moest ter contrale van

enkele gegevens op ieder formulier opnieuw worden ingevuld. Het blad

nummer diende om de volgorde van al deze formulieren bij de verwerking

te kunnen handhaven.

~~_EE~~~~!:~~~E.~E!;~. In de "pro_cestoestand" werd aangegeven welke pro

ceseenheden bij het productieproces waren betrokken. Het is het "harde"

gegeven van een melding dat niet in de verticale kolommen bij de mel

dingen geplaatst kon worden (er was geen plaats voor, en het zou te

veel notatietijd vergen). Als procestoestand werd op elk nieuw formu

lier ingevuld de procestoestand die heerste op het moment dat dat

formulier werd gepakt. Wijzigde de procestoestand zich ergens midden

op een formulier, dan werd deze verandering in de kolom "opmerkingen"

(of in de kolom "code") genoteerd.

Helaas was het niet mogelijk om op de ponsformulieren de procestoe

stand volledig weer te geven. Zij zou dan teveel plaats beslaan.

Daarom werd besloten om van elke procesgroep aIleen het aantal (en

dus i.t.t. op het observatieformulier, niet welke) proceseenheden die

bij stonden, op te nemen (verg. pag.20 midden).

~l~~E.~E~_~~_~l~~~~~. Behalve de aanduidingen van begin of einde van

een cluster of een blok, kregen ook meldingen die functioneel behoor

den tot een cluster of een blok en volledig genoteerd en gewaardeerd

waren, een kruisje in de kolom "in blok".

Niet gewaardeerde meldingen werden geturfd in de kolom "opmerkingen".

Soms was het zelfs niet mogelijk om de meldingen van een cluster of

een blok te turven omdat ze zeer snel achter elkaar kwamen. Dan werd

ge,,'oon "VEEL" ingevuld.
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Vaak werden meldingen verwacht, maar in de regel kon men niet voor

spellen of met deze meldingen een blok begonnen was. Meestal kwam

men er pas achter als het blok al aan de gang was. De eerste twee

meldingen van een blok waren daarom meestal gewaardeerd, en de

blokbegin-regel was afwezig. Daarom werden de volgende meldingen

d.m.v. telstreepjes in de kolom "opmerkingen" achter deze meldingen

aangegeven. Bij de uitwerking zagen wij meteen dat het hier een blok

betrof. lets dergelijks gebeurde weI eens bij een onverwachte cluster.

Het einde van een blok of cluster werd weI met een aparte regel aan

gegeven.
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111.3. Het printerformulier en de correspondentie

Naast het observatieformulier werd het zgn. printerformulier gebruikt.

Zie fig. B13. Dit formulier kan alle "harde" gegevens van een melding,

blok of cluster bevatten. (De kolom "belang" hoort er niet op thuis.)

Er is genoeg lege plaats voor opmerkingen. Dit formulier werd door de

onderzoeker ingevuld.

Er werd veel aandacht besteed aan de correspondentie tussen de "harde"

gegevens op beide formulieren (zie par. 6.5.). Mijn maatregelen waren:

- De b1:adnununers op beide formulieren dienden gelijk te zijn;

- De onderzoeker en de observator mochten alleen tegelijk aan een

nieuw formulier beginnen;

- De gegevens van elke melding moesten bij beide formulieren op ge

lijke hoogte staan. Was dat niet zo, dan moest op een van beide

formulieren een of meer regels worden overgeslagen. Als hulp waren

enkele horizontale lijnen extra dik getrokken;

- De observator moest de "har~e" gegevens alle volledig opschrijven.

Slechts schijnbaar was dit in strijd met wat in subpar. 6.4.2. werd

gezegd. In de praktijk keek de observator alleen naar het meldsysteem

en op ZlJn formulier. De onderzoeker keek naar het meldsysteem en op

de klok. De observator schreef van de "harde" gegevens alleen de code

van de meldingen (= betekenis van de lampjes) op en vulde de kolom

"lampje" in. De onderzoeker schreef de tijd, de code en het "lampje"

op. Voor de correspondentie dienden derhalve de code en het "lampje"

(bij het proefonderzoek in de polyetheen-fabriek (Cellissen en Kragt,

1979) diende daarvoor de tijd). Tijdens rustige periodes nam de ob

servator de tijd over. In ons onderzoek zou de tijd ook later over

gezet kunnen worden, maar dit werkte net 20 goed;

- De onderzoeker en de observator moesten steeds op elkaars formu

lieren kijken. Zodoende werden fouten vlug ontdekt en konden misver

standen snel verholpen worden.

Ook de operators namen maatregelen om de correspondentie hoog te

houden:

- Als de observator achter bleef met waarderen, moest hij volledig

kunnen vertrouwen op de onderzoeker. Enkele observatoren bedachten

slinune trucs om zo min mogelijk achter te raken. Zoals: wel de waar-
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deringen opschrijven maar geen enkel "hard" gegeven. WeI controleerde

de observator dan steeds of de "printer" goed noteerde. BIijkbaar was

de controletijd korter dan de sChrijftijd van de gegevens. Daarnaast

had deze procedure nog als voordeel dat de waarderingen niet te Iaat

na de meldingen werden gegeven.

Door al deze maatregeIen, waaraan iedereen tijdens de observaties mee

werkte, gaf de correspondentie zeer weinig problemen.



111.4. Het ponsformulier

De onderzoekers zetten de observatiegegevens van de observatieformu

lieren over op een ponsformulier t.b.v. verdere verwerking in een

computer.

De incidentele waarderingen van blokken en clusters 0er~ subpar. 8.

3.2.) zijn mee overgezet.

Van de procestoestand werd niet overgezet welke proceseenheden van

elke groep bij staan, maar alleen het aantal eenheden per groep. Anders

zou op het ponsformulier teveel plaats worden ingenomen door de proces

toestand alleen.

De op de observatieformulieren staande matrixcodes of omschrijvingen

van de meldende lampjes werden met de hand omgezet In de tag-nummers

(= ID-codes). Hiervoor werden omzettingstabellen gemaakt (tabel I tim

3 in bijlage 111.1.).

De onderzoekers moesten aan de hand van de observatiegegevens zelf een

aantal gegevens creeeren. Deze extra ponsgegevens zijn:

- de stuursymbolen;

- de "soort"; en

- de "info".

De stuursymbolen worden op basis van de definities in bijl. 11.3. ge

kozen. Zij dienen voor het gemak bij het maken van allerlei programma's.

De programma's kunnen zeer snel nagaan of een melding een "losse" of

een "functionele" is, tot welk :'lok de functionelen behoren, etc.

(kolommen I tim 7 op het ponsformulier).

De "soort" geeft de soort van de melding aan (zie bij 1. II. 2.). Deze

wordt op basis van de gegevens in "lampje" en "lichtveld" en de letter

aanduiding in het tagnummer bepaald.

De "info" wordt op basis van spoed geconstrueerd.

- Als spoed ~ "minder urgent", dan info :=2;

- Als spoed "geen info", dan info :=1.

Bij deze bijlage 111.4. behoort de gedetailleerde bespreking van het

ponsformulier (ponsconcept) die In het tweede stageverslag van los

van Dijk (1979) staat op de bladzijden 22 tim 26.
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FIG. :814 b
EEN DER COMPUTERFILES
MET DE O:8SERVATIE-GEGEVENS

6 790405 1 12 343232 075000
5 5 790405 1 12 343232 075501 HLS1202 2 10 2 2 1 3 2 3
5 5 790405 1 12 343232 075601 LLAll12 2 10 2 1 1 3 2 2
5 5 790405 1 12 343232 075640 LLAll12 2 10 2 2 1 3 1 2
5 5 790405 1 12 343232 075730 HLS1202 2 10 2 1 1 3 1 3
5 5 790405 1 12 343232 080039 HLS1202 2 10 2 2 1 3 2 3
1 1 790405 1 12 343222 080159 MOLEN40 4 12 8 2
3 2 790405 1 12 343222 080318 LLA1112 3 10 6 2 2
5 4 2 790405 1 12 343222 080318 LLAll12 3 10 2 1 1 3 2 2 $

5 4 2 790405 1 12 343222 080402 LLA1112 2 10 2 2 1 3 1 2
5 3 790405 1 12 343222 080405 HLA1419 2 10 2 1 1 3 2 2 b:l

I
2 1 790405 1 12 343222 080800 MOLEN40 1 V1

0
5 4 2 790405 1 12 343222 080800 LLAll12 2 10 2 2 1 3 1 2
5 2 790405 1 12 343222 081540 LFS1503 2 10 2 1 1 3 1 3
5 2 790405 1 12 343222 081550 LFS1503 2 10 2 2 1 3 2 3
5 2 790405 1 12 343222 081650 HLA1419 2 10 2 2 2 2 1 2
5 2 790405 1 12 343222 081650 LLA.EcEF'.Ec.MC 3 10 2 1 1 3 2 2
5 2 790405 1 12 343222 081720 M1272 2 10 2 3 1 3 1 2
5 4 2 790405 1 12 343222 081850 LLAll12 2 10 2 1 2 3 1 2
4 2 790405 1 12 343222 081850 LLAl112 1 2
5 5 790405 1 12 343222 081930 HLA1419 2 10 2 1 1 3 2 2
5 5 790405 1 12 343222 081930 LLA.BEF'.Ec.MC 2 10 2 2 1 3 1 2
5 5 790405 1 12 343222 082100 HLS1202 2 10 2 1 1 3 1 3
5 5 790405 1 12 343222 082356 LTAll17 1 10 2 1 1 3 1 3
5 5 790405 1 12 343222 083151 HLS1202 2 10 2 2 1 3 2 3
5 5 790405 1 12 343222 083745 MS1512 3 10 2 1 1 3 2 2
5 5 790405 1 12 343222 083808 LSS1512 3 10 2 1 1 3 2 2
7 790405 1 12 343222 083900
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111.5. Het draaiboek voor de observaties

Deze bijlage bestaat in feite uit het draaiboek dat Jos van Dijk in

zin tweede stageverslag (1979) heeft opgenomen als bijlage 1 (3 blad

zijden).

111.6. De toelichting voor de operators

Een week voor het begin van de definitieve observaties werd aan de

toekomstige observators een leeg observatieformulier met een toe

lichting erop uitgereikt. Deze toelichting staat hierna afgedrukt.

Helaas bleek het na het uitreiken nag noodzakelijk te zijn am de

notatiewijzen van de blokken en de clusters te veranderen (het

turven werd ingevoerd i.p.v. de "harde" gegevens noteren). De toe

lichting bij de kolom "blok" klopt daarom niet meer. Deze wijziging

werd uiteraard duidelijk aan iedere observator verteld.

Aan de toelichting zijn oak drie clustermeldingentabellen toege

voegd. De overige clustermeldingentabellen behoren bij proceseen

heden die parallel staan aan die waar deze drie tabellen bij be

horen. Het was dan oak zinloos am deze eraan toe te voegen.

Om het aantal clustermeldingentabellen niet te groat te laten worden

werd besloten am clusters met een deelverzameling van de in zo'n

tabel staande meldingen tach dezelfde naam te geven.

QE:!!~E~i.~.8: Hat thans een "cluster" heet, heette tijdens het onder

zoek in de meetkamer een "blok", en wat thans een "blok"

heet, heette toen een "turf". Een een "clustermeldingen

tabel" was toen nag een "bloklijst".
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(concept)

Toelichting bij het observatieformulier

DSM l~

Bij het invullen van het formulier hebben wij de hulp nodig van een
ervaren meetkamer-operator. Enerzijds omdat wij het proces niet kennen,
anderzijds omdat het invullen van het formulier door de dienstdoende
meetkamer-operator gewoon niet mogelijk is.
Immers, hij moet het proces bewaken en niet een formulier invullen.

Wij vragen daarom een andere operator (die noemen wij observator)
dan de dienstdoende operator, ons te helpen bij het invullen van het
forml.lier. Dat betekent wel, dat de operator die het formulier invult
zoveel mogeliJk moet proberen zich te verplaatsen in de dienstdoende

,operator. Alles wat deze operator doet of nalaat, moet worden vastgelegd;
niet wat de observator zou doen.

Op een andere dienst draaien wij, zoals U weet, de rollen om.
Dan observeert de een en bewaakt de ander het proces. Het "koppel"
operators is in een eerder stadium van het project in onderling
overleg vastgesteld. Toen is ook het observatie-formulier uitgelegd.
Mocht U evenwel nog vragen hebben, stelt U die dan gerust v66rdat
het observeren begint. Wilt V, alvorens te beginnen, nog even proefdraaien,
doe dat dan gerust en laat ons weten wanneer U wenst te beginnen of te
stoppen (even rusten is vaak voor alle partijen gunstig).

Mocht V het op een gegeven moment niet meer bij kunnen houden, stop
dan gerust met het invullen en begin opnieuw met een melding die wel
te registreren is.
Bedenk goed, dat het voor ons onderzoek waaraan U een belangrijke
bijdrage levert beter is om weinig meldingen goed ingevuld te hebben,
dan veel meldingen foutief.
Uit foutief ingevulde formulieren worden nl. ook foute conclusies
getrokken.

Veel suces en alvast bedankt voor de medewerking I

Het projectteam
"procesbewakingssystemen".

21 maart 1979

601. 1 .3000 W75
Naamloze Vennootschap OSM
Heerlen Handelsr=glster n~ 22069
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S~~,,~,=:':~-ltTTI=\TG ~lA:: ~~E~ C3S3~\1J..TIE-FORl~!ULIER.------------------------------------------

Ret forIulier i~ bedoeld om een aantal gegeven~ betreffende

meldiD~e~ vast te le~~eD.

Van elke melding wordt vBstgelegd:

BELA!~G =- belangrijkheid.

Na de ob~ervatie-periode trekken de ob~ervator en de

onderzoeker zich even terug, en wordt door de ob~er

vator deze kolom ingevuld.

AIle andere kolommen worden tijden~ het ob~erveren ingevuld.

TIJD =- het tijdstip "aerop de melding binnen komt, In uren,

minuten en ~econden.

CODE = de codering van het me1dende lampje.

LA~~JE =- het lampje brandt ne het quitteren, of i~ uit na het

quitteren.

BLOK = behoort de melding tot een vooraf om~chreven blok, dan

wordt hierin een kruieje gehet. De hierna volgende ko
lommen behoeven dan niet meer te worden ingevuld.

Een blok i~ een groep meldingen die ~teeds bij elkaar

optreden. Pas na een initiatie~ van de operator kan
men zo'n hlok binnen geen.

V.i.FC'iACE'I' = deze melding werd verwacht of niet; en zo Ja dan
ap grond van een actie of een gegeven van een meter

of een lampje.
- Verw na actie =- de melding were. verwacht op grond

v:an een actie.

- Verw na meet =- de rnelGli:ag werd verwacht op grond

van een andere melding of van een
meetgegeven.

- Onverw = onverwacht. Hiertoe behoort oak: men l~

het meetgegeven vergeten.

SPOED =- deze kolom geeft weer of het a1 of niet noodzake1ijk
i~ dat men onmiddellijk na het opkomen van de melding

kenni~ neemt van de betekenis erven, of dat men de
melding geru~t enige tijd kan laten voor wat ze is.

De inrichting van het meldingensy~teem van de huidige

meetkamer vereist dat men altijd onmiddellijk kennis

neeLt van een melding, en meakt dus geen onder~cheid
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tu~sen de ~eldingen voor wat betreft de ~poed waar~ece

::::::;.en ce r:::.elciLgen dient :e or.derkennen. Ons onc.erzoek

wil dat onderscheid wel nagaan.

Ur~ent ; de operator ~oet onmiddellijk Kennie nexen

van ae "-elding.

- ~inder urgent; de Ielding had gerust een xinuutje

onopgemerkt mogen blijven staan

flakkeren.

- Kiet urgent; de melding mag gerust zo'n tien minuten

onopgemerkt blijven staan fla~keren.

- Geen info; helemaal geen informatie.

ACTIE ; bij deze melding behoort al of niet een actie.

Een actie is een handeling of een groep van handelingen

door de meetkamer-operator en/of een of meer veldopera-

tors.

- Actie vQoraf = er l~ een actie gedaan waarop de mel

ding is gevolgd.

- Actie aehteraf ; ten gevolge van de melding wordt

een actie onderno~en.

Deze kolom lS opgesplitst in een

standaard- en een niet-standaard

actie.

Standaard-actie = die actie waarvan

men voaraf reeds kan zeggen dat men

ze (ongeacht de procestoestand) "a1

tijd" doet (of per telefoon aan de

veldoperator opdraagt om te doen)

als de betreffende melding is binnen

gekomen.

- 3een actie ~ er is geen actie vaoraf geweest en er

volgt geen actie achteraf.

~LAATS ~ plaats van de ?~~~~.

- Binnen ; In de meetkar:::.er aan een regelaar draaien

of op een knop druKken.

- Suiten = in het veld pleegt iemand op ~~~~~ initia

tief een actie (vb. vetamine aan~aken).

- Foon ; in het veld pleegt iemand een actie in ~E:

ST§~~! van de meetkamer-operator.

OP;.:ERKn:JEI\ = liever wat llieer dan te weinig.
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I.e r;.olOIULer, .3LJ:.. t/:n OP!,1ERKII<~EN geven eer. "\":aarc.e-oordeel" VE,~i

de ~eldin€ weer. Lit oordeel dient ge~even te worc.er. aan de

tand van de o~ dat Lo~ent heersenc.e procestoestand.

lets over 3LCKKE~.

Hierna volgt nog een lijst van meldingen die in blokken kunner.

optreden. Bi2 de matrix-codes i~ tevens in het kort de betekenis

van elk lampje vermeld.

Andere meldingen dan degene die in deze lijst van blokken genoemd

zi2n, kunnen niet tot een blok gerekend worden, en worden dan ook
niet op het observatieformulier aangekruist als behorend tot een

blok.

Tijdens de aanwezigheid van een blok op het ob~evatieformulier,

beLoeven niet perse alle meldingen van dat blok op te treden.

Voorbeeld veor de molens:
Raymond-IDolens, als de ventilatoren blijven draaier.;

013, G23, G43,
11otor van III0 1 en ,

VIam van de oven,

CliepoJlpj e,
Trilgoot,

G11, G31, G41.

22 maart '79,
Jos van Dijk en

Jo Bonten.
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CQati~f (systeem 1)

AX1, " "T'i
"",.l:..c:.. ( = ~rocuctba~c gestocrc, cncerscr-reden ),

All, A12 ( = olietoevoer gestoord, onderscbrecen ),
A21, A22 ( = minizuID, maximum verhcuding olie/product ),

A41, A42 ( = mergeldosering gestoord, onderschrecen ),
Productweegband,

Olietoevoer,
Mergelweegband,
~ergelschroeven.

Schraperen (toren 1 en apparaat 5)

C11 , C12 ( = doseersluis, binactivator ) ,
Ct3, C23 ( = min. haev. product naar droogtroJL.Ir;.el

C14 ( = lIiJ.n • niveau verhitter \
) ,

C35, C36 ( = prilmotor ) ,
Ventilatoren van priltoren,

1, 2 ),

Motor van schraper,
Toerenwachter van schraper,

Smelttoevoer naar apparaat ( -= "loogklep" )

R~~~ondmolens (molen 4 incl. hoofd- en eind-ventilator)

G12, C22 ( = overcruk luchtverhitter, druk aanjaagventil. ),

G13, G23, G43 ( = teaperaturen voor en achter filter ),
lilotor van raymondmalen,
Vlam in de oven,

Eindventilator, }
-= eind- + hoofdvent. ),Hoofdventilator,

Aanjaagventilatar,
Trilgoot,

G11 ( = gasregelklep niet dicht tijdens starten v. oven ),
G31 ( = te lage gasdruk tijdens bedrijf van oven ),
G41 ( = vlambewaking van oven ).
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IV. LITERATUURUITSPRAKEN

~~~~E~~_~~~_~~~~2_l2Z~2_e~~~_~l~

Alarmsystems are often one of the least satisfactory aspects of process

control system design. There are a number of reasons for this, including

lack of a clear design philosphy, confusion between alarms and statuses,

use of too many alarms, etc. Yet with the relative growth of the moni

toring function of the operator, and indeed of the control system, the

alarmsystem becomes increasingly important. This is therefore another

field in which there is much scope for work:

~~~~~_~~~_~~~~2_l2Z~2_e~g~_~QQ

The alarm system is frequently one of the least satisfactory aspects of

the control system. This arises partly from the lack of design criteria

for alarm systems. But it is also due in part to the limitations placed

on the designer by the hardware. The most common fault is that alarms

are signalled which either are unnecessary or are not true alarms at all.

~~~~~_~~~_~~~~2_l2Z~2_E~g~_~Ql

Although it is clear from the above discussion that the process computer

has great potential for the implementation of much improved alarm systems,

this is still largely unexploited. Most alarm systems on process computers

are a more or less straight conversion to the computer of conventional

alarm systems, but with some modifications such as the use of additional

types of alarm.

~~~~_~~~_~~~~2_1~Z~2_E~g~_~Ql

Indeed, computer-based alarm systems have some faults which are peculiarly

their own. Two points may be made in particular. With a computer it is

fatally easy to create additional alarms, so that they tend to prolife

rate. And with a computer the most easily-implemented display of the

alarms, which is usually a typewriter printout, is in many respects

inferior to the conventional alarm fascia display.
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~i!!i~~~~_l2Z~~_E~~~_~~

Alarmsystems in general are unsatisfactory, particular those in

computer systems which rely on typewriter printout. Alarms will

mushroom after a system is installed; and a better alarm hierarchy

strategy ~s needed. Everyone shudders at the analysis job required

to plan and rationalize such systems.

~~E£!~~~£_~~~_~E~g£~_!2Z§2_E~g~_l~~

From the evaluations, it appeared that the design of the process

alarm system which is a very important system in a central control

room could be improved. Such a system should be adapted to the

capabilities of the human operator .

...• ; however, it is possible that several alarm signals are pre

sented in a rapid sequence, for example with a time difference between

two signals of less than ten seconds. In such a situation the operator

has to acknowledge each of the alarm signals ... , but this can involve

problems. In that case, the human operator can react theoretically in

two different ways:

- he neglects the visual signals which could mean a deterioration of

his task performance, but by doing this he equalizes his mental load;

- he tries to react to all the visual signals which means an increase

of his mental load. This can have serious long-term effects:

deterioration of the human being in the future (e.g. stomach ulcer,

high blood pressure, chronical headache).
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V. KORTE DOCDtffiNTATIE VAN DE COMPUTERPROGRAMMA'S

V. ]. Inleiding

In deze bijlage komen aan de orde de computerprogramma's die bij de

quantitatieve analyse van het NF2-meldsysteem zijn gebruikt. Er wordt

kort in beschreven waarvoor zij dienen, hoe ze werken en hoe hun uit

voer eruit ziet.

Een deel van deze programma's is door Jos van Dijk ontworpen. Zij zijn

door hem uitvoerig gedocumenteerd in zijn rapport (1979). Zij zijn aIle

geschreven in Fortran-IV (V, Univac 11, Exec-8).

Enkele programma's zijn door dhr. J. Praagman ontworpen. Op deze pro

gramma's ga ik maar heel kort in, ~n deze bijlage. Zij zijn geschreven

~n Algol-60 (Burroughs 77 en Philips 92).

De overige programma's zijn door mij ontworpen. Zij zijn gedocumenteerd

~n een apart memo (Bonten, 19~O). Bij het programmeren maakte ik gebruik

van een aantal zelf ontworpen standaardroutines die ook in dat memo be

schreven zijn. De programma's en de routines zijn aIle geschreven in

Fortran-IV (V, Univac 11, Exec 8; IV-plus, PDP-1 1, RSX-] 1M). T.b.v. de

correctheid van de programma's werden zij eerst in de symbolische taal

opgeschreven die E.W. Dijkstra heeft ontworpen (1976). De zo verkregen

programma's werden dan met de hand in Fortran-IV omgezet. Dit omzetten

geschiedde volgens een aantal regels die eveneens in mijn memo zijn

gedocumenteerd.

J. Praagman maakte de programmaverzameling:

FITMAR c.a.

Jos van Dijk maakt de programma's:

TESTNF2

HFNFALARM

HFNFPROCES

HFNFJOS

En door mij we rden gemaakt:

TURFSPREIDE R

HISTOGRAMI

HISTOGRAM2

CORRELATOR
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CBHIST

TESTER

STABIVARI

PROCENT

STAMBOOM

Van deze programma's zijn t.b.v. dit verslag gebruikt:

FITMAR C.a.

HISTOGRAMl

HISTOGRAM2

STAB IVAR I

CORRELATOR

PROCENT

STAMBOOM

TESTNF2

TESTER

V.2. Documentatie van de programma's afzonderlijk

TESTNF2 en TESTER

De kaartgegevens kunnen op sommige invulfouten getest worden, zoals

op:

- niet bestaande meldingscodes;

- verkeerde "info" bij een gegeven "spoed";

- verkeerde "soort"-aanduiding;

- enkelvoudige meldingen niet tijdens een cluster of een blok;

- losse meldingen tijdens een cluster of een blok;

- kaarten liggen niet in volgorde van niet-afdalende tijd;

- niet bestaande niveau-waarden bij een beoordelingsaspect;

- enz.

Voor het opsporen van een aantal van dit soort fouten ontwierp Jos van

Dijk het programma TESTNF2. Helaas werden toen te weinig foutmogelijk

heden in rekening gebracht. Daarom ontwierp ik de meer kritische TESTER.

De uitvoer van beide programma's bestaat uit regels. Elke regel bevat

de volledige tekst van een fout geachte kaart.

AIle kaarten worden op fouten gecontroleerd.
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HFNFALARM en HFNFPROCES

Wij wilden achterhalven van welke melders de meldingen In de regel be

langrijk waren en van welke melders de meldingen meestal door een actie

gevolgd werden, enz. Hiervoor ontwierp Jos van Dijk het progra~~a

HFNFALARM.

Dit programma kiest eerst de kaarten uit die het in de berekeningen

wil opnemen. Dit zijn uitsluitend kaarten met meldingen (bijv. aileen

de opkomende meldingen van een bepaalde dienstsoort). Daarna worden de

gekozen kaarten gesorteerd naar meldingscode. En daarna wordt bij

ieder niveau van elk aspect van de observatiebeoordelingen geturfd

hoeveel maal (d.w.z. op hoeveel kaarten) dit niveau ingevuld is.

De uitvoer is een lijst in de vorm van een matrix. Horizontaal zijn de

niveaus van de beoordelingsaspecten uitgezet, en verticaal de melder

codes. Achter iedere meldercode en onder ieder niveau wordt neergezet

het aantal keren dat dat niveau bij meldingen van die melder gekozen

werd. De zo verkregen tabel beslaat vele bladzijden. Voor de overzich

telijkheid wordt daarom boven elke bladzijde de volledige kop die boven

aan de lijst staat, herhaald. Onder aan de tabel worden de kolomtotalen

over aile codes neergezet.

HFNFPROCES is In feite hetzelfde als HFNFALARM, maar lS In tegenstelling

tot HFNFALARM in staat om aileen de kaarten met de meldingcodes van een

bepaalde quitteergroep uit te kiezen.

HFNFJOS

Dit programma is eveneens door Jos van Dijk opgezet en is in principe

gelijk aan HFNFALARM, maar het sorteert de gekozen en naar code gesor

teerde kaarten verder uit aan de operator.

Uiteraard is de lay-out van de uitvoer aangepast. Iedere meldingscode

wordt van zijn betekenisomschrijving voorzien en er wordt voor de ge

gevens onder elke meldingscode een aparte bladzijde gebruikt.

Hiermee kunnen verschillen tussen de operator m.b.t. de beoordeling

van een melder worden achterhaald.

FITMAR c.a.

Dhr. J. Praagman ontwierp t.b.v. de multidimensionale logarithmisch

lineaire analyse (zie bijl. VI.5.) een aantal programma's. Het basis

programma ervan heet FITMAR 3. Met deze programma's kan men (al of

niet geautomatiseerd) achterhalen wat de beste configuratie van een
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log-lin-model is (zie bijl. VI.5.3.), de bijbehorende waarde G2 , het

aantal vrijheidsgraden df, en een tabel van de bijbehorende theore

tisch berekende celfrequenties. Op basis van de uitvoer van deze

programma's zijn de tabellen B14, Bl5 en BI6 samengesteld.

De programma's zijn geschreven in Algol 60 (met gebruik van de GOTO

statement) op een Burroughs 7700 en een Philips 9200 computer.

Op deze programma's ga ik niet verder in.

STAMBOOM

Het programma STAMBOOM dient om te achterhalen hoeveel gegevens van elk

type wij in elke dienstsoort en in elke quiteergroep hebben. De uitvoer

heeft de vorm van een getallenmatrix. Op deze matrix is tabel B8 geba

seerd.

Indirect kan men veel van deze gegevens afleiden uit de uitvoer van de

overige programma's.

PROCENT

Het programma PROCENT geeft van ieder niveau van ieder beoordelings

aspect aan hoe vaak dit niveau bij meldingen gekozen werd. Tevens wordt

het percentage van dit aantal t.o.v. het totale aantal beoordeelde mel

dingen aangegeven (tabel B9).

Indirect kan men veel van deze gegevens afleiden uit de uitvoer van

enkele andere programma's.

CORRELATOR

Dit programma zet van twee aspecten van de beoordelingen op de kaarten

met een melding, uit hoeveel malen ieder niveau van het ene aspect

tegelijk optreedt met ieder niveau van het andere aspect. De gebruiker

kiest vooraf de te beschouwen aspecten.

De uitvoer bestaat uit een kruistabel (data-matrix; Zle bijl. VII.5.).

Hiermee kunnen wij relaties tussen de beoordelingen van de verschillende

aspecten ontdekken.

COR5DIM

Het programma COR5DIM (= correlator met 5 dimensies) produceert de vijf

dimensionale kruistabel B13. Deze vijf-dimensionale tabel wordt in de

programma's van de Fitmar-groep ingevoerd.
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CBHIST

Het programma CBHIST (= Cluster- en Blok-Histogram) deelt de clusters

en blokken ~n in twee groepen en verricht op elke groep een of meer

tellingen.

De ene groep bevat de clusters en blokken waarvan het aantal mel

dingen bekend is, en de andere groep bevat die waarvan het aantal

onbekend is. Immers, van niet alle clusters en blokken konden de ob

servator en de onderzoeker het aantal meldingen registreren en turven,

maar slechts als aantal "veel" opschrijven. Bijvoorbeeld bij een lampje

dat elke seconde aan en uit ging, zoals bij een vloeistofniveau dat

precies rondom de grenswaarde tussen "normaal" en "abnormaal" schom

melt.

De clusters en de blokken met een bekend aantal meldingen worden door

CBHIST ingedeeld in klassen van het aantal meldingen, en het aantal

meldingen dat gemiddeld in deze clusters of blokken optreedt, wordt

door CBHIST berekend. De uitvoer van CBHIST omvat:

- Een soort histogram waarin h~t aantal clusters of blokken met een be-

kend aantal meldingen tegen het aantal meldingen wordt uitgezet;l)

- Het totale aantal clusters of blokken met een bekend aantal meldingen;

- Het aantal meldingen gemiddeld over deze clusters of blokken;

- Het aantal clusters of blokken met "veel" meldingen;

- Het totale aantal clusters of blokken.

HISTOGRA}li en STABIVARi

Inleiding

De programma's HISTOGRAMi en STABIVARi zijn ~n staat om de tijdsverschil

len tussen verschillende door henzelf te kiezen kaarten te berekenen, op

de zo.verkregen verzameling tijdsverschillen enkele statistische bere

keningen uit te voeren, en deze tijdsverschillen in klassen in te delen.

De programma's bestaan uit twee, in zekere zin met elkaar vervlochten,

delen:

- Het deel wat de kaarten en tijdsverschillen kiest;

- het deel wat de klasse-indeling verricht en de statistische bereke-

ningen uitvoert.

I)De tekst erboven ~s verkeerd. Zij suggereert het omgekeerde.
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Het kiesmechanisme

Door in het kiesmechanisme enkele statements te veranderen, kan men

ze andere kaarten en intervallen laten uitkiezen. Echter, de keuze

mogelijkheden die ik op deze wijze wilde bereiken, waren zo groot,

dat zij niet meer door een basismechanisme gedekt konden worden.

Daarom zijn er nu twee basismechanismen.

Het statistiek-mechanisme

Het kiesmechanisme stelt een verzameling tijdsverschillen samen. Met

deze verzameling kan men doen wat men wil. Voor mijn onderzoek werden

twee verschillende statistiek-mechanismen toegepast. Deze verzorgen

ook de uitvoer van de resultaten.

Het eerste statistiek-mechanisme

De uitvoerresultaten van dit mechanisme stellen voor: twee histogramrnen

en enkele statistische gegevens over de verzameling tijdsverschillen

(zie bijl. VII.2 en VII.4.).

De verwerking van deze verzameling tot een van be ide histogramrnen ge

beurt op basis van een lineaire verdeling. Dit wil zeggen dat de klasse

breedte constant is genomen. Gekozen is voor een breedte van 30 seconden

en de volgende indeling: 0-30 sec., 30-60 sec., 60-90 sec., etc. Er is

een overloopklasse: 810- 00 seconden.
De verwerking van de verzameling tijdverschillen tot het andere histo-

gram gebeurt op basis van een logarithmische verdeling. Dit wil zeggen

dat de ondergrens en de bovengrens van elke klasse telkens een constante

factor uit elkaar liggen. Gekozen is voor een factor 2 en de volgende

klasse-indeling: }-2 sec., 2-4 sec., 4-8 sec., etc. Er zijn twee over

loopklassen: o-} sec. en 4096- 00 seconden.
De statistische gegevens presenteren:

- Het gemiddelde van de verzameling tijdsverschillen;

- De spreiding van deze verzameling;

- De scheefheid van deze verzameling;

- Het klassemidden van de klasse van de lineaire indeling waarin de

mediaan ligt;

- De scheefheid van de verzameling verschiltijden t.o.v. dit klasse-

midden;

Het aantal verzamelde verschiltijden;

- De kleinste verschiltijd van de verzameling;

- De grootste verschiltijd van de verzameling.

g~£_I~~~~~_~I~I~~Ii~~:~~~~~~i~~~

De uitvoerresultaten van dit mechanisme stellen voor: een histogram en

enkele statistische gegevens over de verzameling tijdsverschillen (zie

bijl. VII.3.).
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De verwerking van deze verzameling tot het histogram gebeurt op basis

van een wortelmatige verdeling. Dat wil zeggen dat voor de onder- en

bovengrens van elke klasse geldt:

V I 2bovengrens = ( ondergrens + constante)

Gekozen is voor een constante 2 en de volgende klasse-indeling: 0-4

sec., 4-16 sec., 16-36 sec., etc. Er is een overloopkasse: 3364 sec.-

co seconden.

T.b.v. de statistische gegevens werd van alle verzamelde verschiltijden

de wortel genomen. Deze gegevens presenteren:

- Het gemiddelde van de wortels van de verschiltijden;

- De spreiding van de wortels;

Het aantal verzamelde verschiltijden;

- De wortel van de kleinste verschiltijd;

- De wortel van de grootste verschiltijd.

Het doel van het nemen van wortels is het volgende: Stel dat wij twee

of meer verzamelingen verschiltijden op een bepaalde manier met elkaar

willen vergelijken, maar de spreidingen (varianties) van deze verzame

lingen verschillen relatief nogal veel van elkaar, zodat vergelijken op

de voorgestelde manier niet acceptabel is; dan ken het nemen van wortels

a.h.w. een stabiliserend effect op de varianties hebben: de verschillen

ertussen worden relatief kleiner. Zie bijlage VI.6.3.

Algemeen

Zoals wij zagen zijn bij het onderzoek gebruikt twee basis-kiesmecha

nismen (I en 2) en twee statistiek-mechanismen ("lin-log" en "wortel").

Er zijn hiermede drie programma's gemaakt:

- HISTOGRAMI: kiezer en "lin-log";

- HISTOGRAM2: kiezer 2 en "lin-log";

- STAB IVARI : kiezer en "wortel".

TURFSPREIDER

Dit programma voegt op basis van de opgegeven aantallen meldingen ~n

ieder cluster en blok zoveel mogelijk meldingsgegevens toe aan de reeds

bestaande verzameling van de genoteerde en beoordeelde meldingen. Dit

zijn extra kaarten met:
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- stuursymbolen;

- tijdstippen;

en, indien mogelijk, ook met:

- opgaand of afgaand zijn van de meldingen;

- soort van de meldingen;

- codes van de meldingen.

Dit programma was gemaakt met het doel om de getelde (geturfde) functio

nele meldingen van clusters en blokken "zo goed mogelijk" in de verzame

ling observatiegegevens terug te voeren. Prograrrnna's als "Histogram i"

zou men dan op de verzameling van aIle meldingen kunnen laten werken, en

niet slechts op een deelverzameling ervan (bijv. aIleen de losse melding

en). Dit laatste idee is echter (nog) niet in de praktijk gebracht.
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VI. VER~~RKING VAN DE OBSERVATIEGEGEVENS

VI. I. Inleiding

Deze bijlage bevat een beschrijving van de eerste analyses van de

gegevens en de resultaten ervan. De analyses zijn namelijk nog niet

voltooid. Achtereenvolgens komen In deze bijlage aan de orde de
I )

analyses m.b.t./van :

- de aantallen meldingen verdeeld over de nlveaus van de beoordelings-

aspecten;

- de correlaties tussen de beoordelingsaspecten van een melding (met

de zgn. zwaartepuntsmethode);

de correlaties tussen de beoordelingsapsecten van een melding (met

de zgn. logarithmisch-lineaire analyse-methode);

- de gemiddelden en de spreidingen van de tijdsintervallen tussen twee

kaarten;

- de frequentieverdelingen van deze tijdsintervallen en van die tussen

procesverstoringen;

- enkele diverse zaken;

- de namen van de gebruikte programma's.

Aan deze analyses gaat een inventarisatie van de aantallen kaarten en

meldingen vooraf. Voor litlopend op deze inventarisatie en de analyses

stip ik even aan dat de meeste analyses op de groep der zgn. losse

meld.ingen zijn verricht, omdat daarvan de meeste gegevens bekend zijn.

Bij deze beschrijving van de eerste analyses en hun resultaten behoren

nog twee bijlagen:

- bijlage V. met een korte bespreking van de bij dit onderzoek gebruikte

computerprogramma's;

- bij lage VII. met de verzameling van alle gegevens die tot nu toe op

de computer berekend zijn m. b. to de programma's "Correlator", "Histo

gram i" en "Stabivar i", en een aantal grafieken die op basis van

deze gegevens gemaakt zijn.

I)Deze volgorde lS rekentechnisch eenvoudiger dan die van hoofdstuk 7.
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VI.2. Inventarisatie van de aantallen gegevens

De kaart- en meldinggegevens werden t.b.v. de analyses ~n categorieen

ingedeeld. De indeling geschiedde naar de:

- plaats van de gegevens in de kaarten- en in de meldingen-stamboom

(zie bijl. 11.3.);

- dienstsoort (ochtend-, middag- of nachtdienst);

- quitteergroep (zie subpar. 5.2.4.).

De indeling naar de plaats in de stambomen is altijd nodig om zinvol

met de gegevens te kunnen werken. Fig. BI5 toont de aantallen mel

dingen en kaarten in een gecombineerde meldingen-kaarten-stamboom.

Deze stamboom is op bijlage 11.3. gebaseerd.

Naast de stamboom-indeling werden de gegevens ook ingedeeld naar de

dienstsoorten of naar de quitteergroepen als naar de verschillen ~n

eigenschappen tussen de dienstsoorten resp. de quitteergroepen werd

gezocht. In tabel B8 staan de aantallen meldingen en kaarten uitge

splitst naar de dienstsoorten en naar de quitteergroepen. Er werd van

afgezien om de meldingen en de kaarten tegelijk in de dienstsoorten

en de quitteergroepen onder te verdelen omdat dan de aantallen in elk

van de cellen van deze tabel te klein zou worden.

De meeste analyses werden verricht op de groep der zgn. losse mel

dingen, omdat daarvan de meeste gegevens bekend zijn.

VI.3. De aantallen meldingen verdeeld over de niveaus

Tijdens de observaties werden beoordeeld alle losse meldingen, alle

enkelvoudige meldingen en een aantal (niet alle) functioneel tot een

blok behorende meldingen. (Die van een cluster zijn uit practische

overwegingen nooit beoordeeld). Bijgaande tabel B9 laat per aspect

van de beoordeling l
) zien de aantallen en percentages meldingen ver

deeld over de niveaus van dat aspect. Fig. 12 brengt deze percentages

m.b.v. circeldiagrammen in beeld voor de losse en de enkelvoudige

meldingen.

1)"Soort is geen beoordelingsaspect maar een "hard" gegeven van een
melding. Desondanks noemen wij haar voor ons gemak in deze bijlage
VI. en in hfdst. 7 toch een beoordelingsaspect.



Figuur BI5 GECOMBINEERDE MELDINGEN-KAARTEN-STAMBOOM
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Evaluatie van tabel B9

Nagegaan werd of de enkelvoudige meldingen gemiddeld anders beoordeeld

werden dan de losse, en of de functionele blokmeldingen weer anders

beoordeeld werden.

Het is te verwachten dat de functionele blokmeldingen anders beoor

deeld worden dan de losse of de enkelvoudige meldingen.

Maar ook de enkelvoudige meldingen kunnen gemiddeld anders beoordeeld

worden dan de losse meldingen. Sommige melders, namelijk, geven bijna

aIleen tijdens bepaalde clusters een melding, of schoon zij niet tot

de clustermelders gerekend (kunnen) worden (bijv. omdat zij slechts

tijdens enkele clusters melden). Juist omdat de meldingen van deze

melders verbonden met een cluster optreden, is het te verwachten dat

z~J in het algemeen anders beoordeeld zullen worden dan de meldingen

die niet met een cluster optreden. Dit is dan van invloed op de ver

zameling beoordelingen bij de enkelvoudige meldingen.

Met behulp van de x2-verdeling (zie Bosch, Doornbos en Wijnen, 1975,

hfdst. 7) werden voor ieder as-pect (behalve "Plaats van de aetie") de

volgende drie hypothesen met de gegevens van tabel B9 getoetst:

- de losse meldingen worden hetzelfde beoordeeld als de enkelvoudige;

- de losse meldingen worden hetzelfde beoordeeld als de functionele;

- de enkelvoudige meldingen worden hetzelfde beoordeeld als de functio-

nele.

De resultaten van de in totaal 15 toetsen staan in tabel BI0. Ais in

een vakje van deze tabel x~ < x~ (a=O,05), dan wordt de bijbehorende
~ ~

hypothese verworpen.

Met deze tabel BIO worden de twee bovenstaande verwachtingen beves

tigd.

In de kolommen "losse meldingen" en "enkelvoudige meldingen" z~en wq

dat er ca. 4% minder oke- dan alarm-meldingen zijn (dit is ca. 9% van

het totale aantal alarmmeldingen). De oorzaak hiervan kan gezocht

worden in het feit dat de observaties in van elkaar gescheiden periodes

worden verricht. In de tijden tussen de periodes kunnen de procescon

tacten immers ook van stand veranderen.

Van aIle beoordeelde meldingen worden er ca. 57% verwacht en worden er

ca. 42% voorafgegaan door een actie. Dit betekent dat het meldsysteem

vaak bevestigende meldingen geeft en niet aIleen foutmeldingen.



Tabel B9 AANTALLEN BEOORDEELDE MELDINGEN PER NlVEAU

Plaats van de aetie Binnen
Buiten
Foon
Geen en onderhoud

ttl
I

'-J
N

nele Enkelvoudige Losse AIle beoordeelde
en, meldingen, meldingen, meldingen,

% aantal % aantal % aantal %

100,0 280 100,0 816 100,0 1198 100,0

13,7 46 16,4 97 ] 1,9 157 13,1
27 ,5 ]25 44,6 273 33,5 426 35,6
5] ,0 97 34,6 368 45, I 5\7 43,2
7,8 12 4,3 78 9,6 98 8,2

45,1 123 43,9 362 44,4 531 44,3
52,9 112 40,0 131 40,6 497 41 ,5
2,0 32 J 1 ,4 90 11,0 124 10,4

I 0,0 13 4,6 33 4,0 46 3,8

16,7 116 41,4 332 40,7 465 38,8
37,3 65 23,2 119 14,6 222 18,5
46.1 99 35,4 365 44,7 511 42,7

24,5 124 44,3 348 42,7 497 4 1,5
7,8 10 3,6 45 5,5 63 5,3
0,0 10 3,6 16 2,0 26 2,2

61 ,8 123 43,9 370 45,3 556 46,4
5,9 13 4,6 37 4,5 56 4,7

3,9 35 12,5 58 7, 1 97 8,1
19,6 72 25,7 164 20,1 256 21 ,4
42,2 100 35,7 320 39,2 463 38,6
34,3 73 26,1 274 13,6 382 31,9

10,8 46 16,4 171 21,0 228 19,0
15,7 50 17,9 164 20,1 230 \9,2
5,9 48 ] 7, 1 74 9, 1 128 10,7

67,6 136 48,6 407 49,9 612 5 I , 1

14
28
52

8

46
54

2
o

17
38
47

4
20
43
35

25
8
o

63
6

11
16

6
69

102

Funetio
melding
aantal

Verwaeht na aetie
Verwaeht na meetgegeven
Onverwacht

Vooraf
Aehteraf standaard
Aehteraf niet-standaard
Geen aetie
Onderhoudsdiensten

Alarmmelding
Oke-melding
Stand-melding
Andersoortige melding

Urgent
Minder urgent
Niet urgent
Geen informatie

Niveaus

Zeer belangrijk
Belangrijk
Minder belangrijk
Niet belangrijk

Aspect

Spoed

Soort

Verwaehting

Belang

Aetie

Totaal
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?
RESULTATEN VAN DE X"-TO£TS OP TABEL B)

andere meldingen andere meldingen

14,9 15,2

7,81 7,81

Weinig functio- weinig functio-

Aspect

Spoed

Soort

Enkelvoudig
= los

2
X

3
22,9

2
X

3
(a=0,05) 7,81

Conclusie Enkelvoudige

urgenter

2
X3 0,2

2
X

3
(a=0,05) 7,81

Conclusie Hypothese

I niet verworpen

Functioneel
= los

2,2

7,81

Hypothese

niet verworpen

nele stand- en

Functioneel
= enkelvoudig

12,8

7,81

Enkelvoudige

urgenter

nele stand- en

Verwachting
2

X2
X; (a=0,05)

Conclusie

13,6

1

5,99

Enkelvoudige

meer verwacht

4 1, 1

5,99

Functionele

meer verwacht

na meetgeseven

20,9

5,99

Functionele

minder verwacht

na actie

Actie

Belang

2 4, 1 15,7 19, 1X4
2 (a=0,05) 9,49 9,49 9,49X4

Conclusie Hypothese Functionele Functionele

niet verworpen meer zonder meer zonder

actie actie

2
14,5 1,6 9,2X32

X3
(a=0,05) 7,81 7,81 7,81

Conclusie Enkelvoudige Hypothese Enkelvoudige

belangrijker niet verworpen belangrijker
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Ca. 70% van de meldingen is minder of niet belangrijk, en ca. 51% is

niet urgent of zonder informatie. Dit betekent dat het meldsysteem

meer aandacht van de operator opeist dan strikt noodzakelijk is.

VI.4. De correlaties tussen de beoordelingsaspecten van een melding (met

zwaartepuntsmethode)

VI.4.1. Inleiding

De meldingen werden op vijf aspecten beoordeeld. Deze aspecten zijn:

- Spoed;

- Belang;

- Verwacht;

Soort (geen beoordelingsaspect In de echte Zln des woords);

- Actie.

Om inzicht te krijgen In de onderlinge samenhang tussen deze aspecten

werd:

- voor ieder tweetal een kruistabel gemaakt. Van de tien kruistabellen

werden er zeven beoordeeld met de door ons als "zwaartepunts-methode"

aangeduide theorie. De overige drie werden niet met een speciale

methode beoordeeld;

- door gebruikt te maken van zgn. "logarithmisch-lineaire modellen"

werd gepoogd de relaties tussen de vijf variabelen in een overzichte

lijk model weer te geven.

De evaluatie van de zeven tabellen m.b.v. de zwaartepuntsmethode ge

schiedt hieronder.

De overige drie tabellen worden niet met een speciale methode geeva

lueerd, maar door het groeperen van niveaus van aspecten. Dit gebeurt

In de hoofdtekst.

De evaluatie van de gegevens m.b.v. de logarithmisch-lineaire modellen

staat in bijl. VI.s. beschreven. Daarin staat ook in het kort enige

theorie over deze modellen.

Zowel de analyse m.b.v. de zwaartepuntsmethode als die m.b.v. de

logarithmisch-lineaire modellen werden alleen verricht op de beoor

delingen van de losse meldingen.
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VI.4.2. De zwaartepuntsmethode

Er zijn twee verschillende typen aspecten:

nominale aspecten: het aspect bestaat uit een verzameling niveaus

die tamelijk los van elkaar staan. Zulke aspecten zijn: Actie, Ver

wacht en Soort.

- ordinale aspecten: er ~s een natuurlijke (intensiteits-)ordening

van de n~veaus van het aspect. Zulke aspecten zijn: Belang en

Spoed.

Bij ons onderzoek moest bij iedere beoordeelde melding per aspect

precies een niveau worden ingevuld door de observator.

Tabel BII geeft een voorbeeld van een kruistabel van twee aspecten. Van

de tien twee-dimensionale kruistabellen (bijl. VII.S.) werden die ta

bellen genomen (zeven stuks) met minstens een ordinaal aspect. Aan de

vier niveaus van deze aspecten werden door ons de schaalwaarden I, 2,

3 en 4 toegekend. Hoewel meettheoretisch niet correct, werd voor ieder

niveau van elk van de andere aspecten het gemiddelde (zwaartepunt) van

de ordinale aspect bepaald. De resultaten hiervan staan grafisch in de

figuren BI6A tim BI6G weergegeven.

Daarnaast moest nog gekeken worden naar de spreiding van de getallen in

elke rij of kolom van zo'n kruistabel waarover het gemiddelde bepaald

werd. In onze kruistabellen troffen wij geen rij of kolom met een te

grote spreiding aan (wat betekent dat de rijen en kolommen duidelijk

een centrum hebben, en niet twee randcentra met in het midden niets),

en geen rij of kolom met een spreiding die duidelijk verschilt van die

van de parallel eraan verlopende.

Hieronder volgt een bespreking van de resultaten.

VI.4.3. De resultaten van de zwaartepuntsmethode

Op basis van:

- fig. BI6A;

- de sterke overeenkomst van fig. BI6B met fig. BI6C;

- de sterke overeenkomst van fig. BI6D met fig. B16E;

- de sterke overeenkomst van fig. B16F met fig. BI6G;

trekken wij de conclusie:

- er ~s een hoge correlatie tussen de aspecten Spoed en Belang.

In een gesprek met H. Kragt (d.d. 16 nov. 1979) bevestigde F.P. Lees

dit door te vertellen dat Spoed en Belang twee vrijwel gelijke begrip

pen z~Jn.



B-77

De zwaartepunten in de figuren BI6B, BI6D en BI6F liggen iets hoger

dan de overeenkomstige zwaartepunten in de figuren BI6C, BI6E en

BI6G, en in fig. BI6A loopt de "zwaartelijn" niet door de rooster

punten. Dit alles ligt vermoedelijk aan de gebruikte termen. De ur

gentieschaal is volledig onevenwichtig gedefinieerd. Toevoeging van

het niveau "zeer urgent" zal dit evenwicht herstellen. Daarnaast be

tekent het belangrijkheidsniveau "niet belangrijk" waarschijnlijk iets

meer dan "geen informatie". De belangrijkheidsschaal kan daarom worden

uitgebreid met het niveau "overbodig".

Het ~s deze verschuiving in betekenis tussen de overeenkomstige niveaus

van de aspecten Spoed en Belang die waarschijnlijk (mede) heeft gezorgd

voor de slechte aanpasbaarheid van de logarithmisch-lineaire modellen

in bijl. VI.s. aan de aldaar gebruikte vijfdimensionale kruistabel.

Daarom werd besloten om een van beide aspecten te Laten vallen. Het werd

Spoed, wegens de onevenwichtige definitie van de niveaus.

Conclusie: de urgentieschaal moet uitgebreid worden met het niveau "zeer

urgent", en de belangrijkheidsschaal met het niveau "overbodig".

Op basis van fig. BI6B trekken wij de conclusie:

- een onverwachte melding is gemiddeld niet belangrijker dan een verwachte.

Aan het einde van bijl. VI.s.s. wordt geconstateerd dat Verwachting en

Belang "condit ioneel onafhankelijk" zijn. Di t alles beteken t:

- wij kunnen (nog) geen verband ontdekken tussen de aspecten Verwach

ting en Belang.

Op basis van fig. BI6D concluderen wij:

- een oke-melding is gemiddeld even belangrijk als een alarmmelding;

- de andere soorten meldingen zijn ongeveer even belangrijk als een

alarrmnelding.

De visie dat een alarrmnelding gemiddeld veel belangrijker zou zijn dan

een oke-melding is derhalve in de NF2 incorrect.

Op basis van fig. BI6F concluderen wij:

- een melding met een achteraf-actie is gemiddeld belangrijker dan een

melding met een vooraf-actie. En die zonder actie zijn tamelijk on

belangrijk.

Opvallen is dat de operators meer waarde hechten aan de meldingen die

door de onderhoudsdiensten ontstaan, dan aan die zonder actie.

9p~::~~~~: uit het bovenstaande mogen wij niet concluderen dat er geen

reLatie is tussen Soort en Belang, of dat er altijd een relatie is tus

sen Actie en Belang. Zie bijl. VI.s.
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Eij figuur.A:
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VI.5. De correlaties tussen de beoordelingsaspecten van een melding (met

logarithmisch-lineaire modellen)

VI.5.1. Inleiding

Zoals in bijl. VI.3.1. is gezegd, zijn er In ons onderzoek vijf

aspecten (variabelen) gebruikt waarop een melding beoordeeld werd:

- Belang;

- Spoed;

- Verwach t ing;

- Soort;

- Actie.

Bij het onderzoek naar de relaties tussen deze vijf variabelen onder

ling kan men zeer grote fouten maken als men alleen de twee-dimensio

nale kruistabellen beschouwt. De minste fouten worden gemaakt als men

de variabelen alle tegelijk in een vijfdimensionale kruistabel tegen

elkaar uitzet en deze kruistabel evalueert (Ik zeg "minste fouten"

i.p.v. "geen fouten", want er kon nog een zesde variabele zijn, die

wij over het hoofd hebben gezien). Om een dergelijke vijf-dimensionale

evaluatie te kunnen uitvoeren, werd een analyse-methode met de zgn.

"logarithmisch-lineaire modellen" gebruikt.

Deze analysemethode werd toegepast op de beoordelingen van de losse

meldingen. (Deze analyse werd uitgevoerd door Jaap Praagman, als

statisticus verbonden aan de Technische Hogeschool Eindhoven aan de

afdeling der Bedrijfskunde bij de vakgroep Operations Research.)

De nu volgende delen van deze bijlage zlJn geschreven in overleg met

J. Praagman. Achtereenvolgens worden behandeld:

- het maken van de kruistabel;

- het logarithmisch-lineaire model;

- de model-aanpassing;

- het samenvoegen van "Belang" en "Spoed";

- eindconclusies.

Verhandelingen over de log-lin modellen werden geschreven door:

- Y.M.M. Bishop, S.E. Fienberg en P.W. Holland, 1975;

- S.E. Fienberg, 1977.
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VI.5.2. Het maken van de vijfdimensionale kruistabel

Wij hebben 816 beoordeelde 10sse meldingen. De bijbehorende vijfdimen

sionale tabel kent:

- 4 belangrijkheidsniveaus;

- 4 urgentieniveaus;

- 3 verwachtingsniveaus;

- 4 soort-niveaus;

- II actie-niveaus.

Derhalve bestaat zij uit 4 x 4 x 3 x 4 x I I = 2112 cellen. De 816 losse

meldingen liggen over deze 2112 cellen verdeeld. Uiteraard bevatten

zeer vele van deze cellen geen meldingen. Door hun grate aantal kunnen

de lege cellen de analyse danig verstoren. Om het aantal cellen terug

te brengen en zo de tabel beter gevuld te krijgen, moest het aantal

niveaus van elke variabele worden teruggebracht. Daartoe werden van

elke variabele de niveaus in groepjes tot nieuwe niveaus samengevoegd.

Dit geschiedde volgens tabel B12. Daarna werden nag alle meldingen met

een achteraf-actie en die met een onderhoudsactie verwijderd, omdat ZlJ

met te weinig In aantal waren, nl. in totaa1 98 stuks. Zo werd het

aantal cellen in de vijfdimensionale tabel teruggebracht tot 48 stuks.

Hierover liggen 718 meldingen verdeeld. Deze tabel staat in tabel B13.

Later werd een vierdimensionale tabel gebruikt van 24 cellen. De mel

dingen werden niet uitgesplitst naar de niveaus van Spoed. Deze tabel

bestaat uit de verzameling van de bovenste van de drie getallen in elk

van de cellen van tabel B16.

VI.5.3. Het log-lin model

Wij gaan uit van tabel BI3 met gegevens over de losse meldingen. De

interacties (statistische relaties) in deze tabel zijn geanalyseerd

m.b.v. logarithmisch-lineaire modellen.

Zo'n log-lin model veronderstelt dat de logarithme van elke verwachte

celfrequentie (aantal meldingen in de cel) kan worden geschreven als

een lineaire combinatie van een aantal hoofd- en interactie-effecten.

De variabelen worden genummerd, en de niveaus van elke variabele wor

den genummerd, en wel volgens onderstaande tabel.



TABEL BI2

BELANG

SPOED

TABEL DER NlVEAU-SAMENVOEGINGEN

Zeer belangrijk
Belangrijk
Minder belangrijk
Niet belangrij k.

Urgent
Minder urgent
Niet Urgent
Geen infonnatie

] Belangrijk (2)

JNiet belangrijk (1)

] Urgent (2)

] Niet urgent (1)

VERWACHTING

SOORT

Verwacht na actie
Verwacht na meetgegevens
Onverwacht

Alarm-melding
Oke-melding
Standmelding
Andersoortige melding

] Verwacht (I)

- Onverwach t (2)

- Alarm-melding (I)
- Oke-melding

] Overige melding (3)

to
I

CD
N

ACT IE Vooraf binnen ]
Vooraf buiten Vooraf (I)
Vooraf foon
Achteraf standaard binnen ]
Achteraf standaard buiten Achteraf standaard (vervalt)
Achteraf standaard foon
Achteraf niet-standaard binnen]
Achteraf niet-standaard buiten Achteraf niet-standaard (vervalt)
Achteraf niet standaard foon
Geen actie - Geen actie (2)
Actie door onderhoudsdiensten - Onderhoudsdiensten (vervalt)



Tabel HI3 VIJFDI~1ENSIONALE KRUISTABEL

Alarm-melding Oke-melding Overige soort melding
UrgentieVerwachting
(Spoed)

Belang
Actie vooraf Geen actie Actie vooraf Geen actie Actie vooraf Geen actie

44 41 37 32 23 8 v -
u

27 -
73 13 75 9 13 v

B
33 12 35 18 20 4 v

u-5 II 4 13 0 2 v

I 0 3 1 I 3 3 v -
u

0 2 -1 1 3 0 v
B

II 7 42 10 22 6 v
u-7 29 4 6 1 3 v

OJ
I

00
streepje = ontkenning w

v = verwacht

v = onverwacht
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ACTIE; aetie vooraf = 1; geen aetie 2 .,
2 VER\<JACHTING; verwaeht = 1. onverwacht 2 ', ,

3 SPOED; niet urgent = 1. urgent = 2 ., ,
4 BELANG; niet belangrijk = 1 ' belangrijk = 2 ., ,
5 SOORT; alarmmelding = 1 . oke-melding = 2 . overige 3., ,

Noem x. 'kl de frequentie van de eel die eorrespondeert met n~veau ivan
~J m

variabele I, niveau j van variabele 2 tim niveau m van variabele 5. Dan

~s x21121 de frequentie van de eel: < geen aetie, verwaeht, niet urgent,

belangrijk, alarmmelding >. In tabel BI3 zien wij dat x21121 = O.

Noteer verder de verwaehte eelfrequentie mijklm EXijklm'

Zoals gezegd, een log-lin model sehrijft log m, 'kl op als een lineaireq m
eombinatie van effeeten. Het meest algemene model zou zijn:

log mijklm U + U1(i) + U2(j) + U3 (k) + U4 (l) + U5 (m)

+ UI2 (ij) + UI3 (ik) -+ ..... + U45 (lm)

+ UI23 (ijk) + + U345 (klm)

+ UI234 (ijkl)+ + U2345 (jklm)

+ U 2 (" )1 345 qklm .

Hierin is:

- U een "algemeen-gemiddelde" term;

- U1(i) representeert het "hoofdeffeet" van de eerste variabele;

U2 (j)' .. " U5 (m) analoog voor de andere variabelen;

- de overige termen zijn de diverse interaeties.

De termen worden als volgt geinterpreteerd:

- U2 (1)= de grootte van het (hoofd-)effeet van variabele 2 ~n alle

eellen waarvoor variabele 2 het niveau 1 heeft;

- U35 (21)= de grootte van het (interaetie-)effeet van de variabelen

3 en 5 in alle eellen waarvoor variabele 3 het niveau 2 en variabele

5 het niveau 1 heeft;

- U235 (1 12) = analoog.

Weglating van een of meer termen uit het bovenstaande algemene model

levert steeds andere modellen. Bijv.
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log m. 'kllJ m

Dit model is het onafhankelijkheidsmodel. Er 15 geen sprake van inter

acties tussen de variabelen.

log mijklm = U.

is het model dat veronderstelt dat de meldingen gelijkmatig over de

cellen van de tabel zijn verdeeld.

Vanwege de interpretatie wordt geeist dat de aanwezigheid in het model

van een interact ie-effect met een zekere complexiteit betekent, dat

dat de "bijbehorende" eenvoudigere effecten ook aanwezig zijn. Bijvoor-

beeld:

De aanwezigheid van:

U234 (jkm)

impliceert het aanwezig zijn van:

UZ3 (jk)' U2s (jm)' U3s (km),

UZ(j)' U3 (k)' Us(m) en U.

Dit geldt voor aIle j, k en m.

Door bovenvermelde afspraak is het model te karakteriseren door aIleen

de meest complexe effecten op te geven. De overige liggen erin besloten.

Bijvoorbeeld (met weglating van i, j, k, 1 en m):

C4 , C12 , CZ3s wil zeggen dat aanwezig zijn:

Ret model luidt:

log m U + UI + Uz + U
3

+ U4 + Us

+ U
IZ

+ U
Z3

+ U
2S

+ U
3S

+ U
235'

"C4 , C12 , CZ3s " heet de configuratie van dit model.
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VI.5.4. Model-aanpassing

Het analyseren van een gegeven afhankelijkheidstabel, zoals tabel B13

kan nu gebeuren door het zoeken van het best passende model uit de

grote verzameling log-lin modellen. Het passen van een model wordt ge

meten door de waargenomen celfrequenties in tabel B13 te vergelijken

met de onder het betreffende model verwachte frequenties. (Deze laatste

krijgen wij door uitgaande van het model de mijklm te schatten.) Voor

deze vergelijking is een toetsingsgrootheid G2 beschikbaar die X
2
-ver

deeld is.

Het is duidelijk dat, naarmate wij een uitgebreider model (d.w.z. meer

U-termen) nemen, wij een betere aanpassing kunnen bereiken. Daar staat

tegenover dat voor die uitgebreidere modellen meer parameters (die U

termen) moeten worden geschat m.b.v. de waarnemingen, waardoor er minder

vrijheidsgraden overblijven. Bovendien neemt de mogelijkheid tot inter

pretatie van het model ook af. Het doel van een model is immers om met

eenvoudige en overzichtelijke middelen een onoverzichtelijke brij (ver

zameling) gegevens zo goed moge~ijk te benaderen.

Het bepalen van het best passende model kan dan worden gekarakteriseerd

door het zoeken naar dat model waarvoor geldt dat:

uitbreiding met meer U-termen een verbetering van de aanpassing geeft

die niet opweegt tegen het verlies aan vrijheidsgraden;

- vermindering van het aantal U-termen een verslechtering geeft van de

aanpassing die te groot is t.o.v. de winst aan vrijheidsgraden.

In tabel B14 staan een achttal modellen die getoetst zijn met de gegevens
2

~n tabel B13. Bij ieder model staat opgegeven G en het aantal overge-

bleven vrijheidsgraden df. Een eerste zoekproces leverde het eerste model

van tabel B14 op. De modellen 2 tim 7 zijn ontstaan door in model I

steeds een van de daarin genoemde termen weg te laten.

Het al of niet passend zijn van zo'n model kan men nagaan door G2 te

vergelijken met X2 bij hetzelfde aantal vrijheidsgraden als df en onder

een vooraf gegeven significantieniveau a. Is G
2

groter, dan is G2 signi

ficant (d.w.z. het model deugt niet).

Model J in tabel BI4 is het beste model. Door er een term uit weg te

halen, breedt een verslechtering op. De geringste verslechtering treedt

op als U13 wordt verwijderd (model 6). Voor het dan ontstane model is

G
2

niet significant (bij a=0,05), maar de verslechtering t.o.v. model

~s wel significant (~G2 = 26,88 - 20,58 = 6,30; ~df =1, (~G2 is x2 ver-



deeld als het ene model een deelmodel ~s van het andere model)). lets

soortgelijks geldt voor model 4.

Dit alles wijst erop dat de onderlinge samenhangen tussen de vijf

variabelen niet middels een eenvoudig model (d.w.z. een model met niet

al te veel termen en daardoor goed interpreteerbaar) kunnen worden weer-

gegeven.

Tabel BI4 MODELLEN BIJ VIJF-DIM. TABEL BI3

Nr. Configuratie C2 df

I C12' C13 ' C23 ' C145 ' C245 ' C345 20,58 21

2 C12 ' C13 ' C23 ' C145 ' C245 ' C34 ' C35
34,00 23

3 C12' C13 ' C23 ' C145 ' C24 ' C25 ' C
345

38,48 23

4 C12' C13 ' C23 ' C14 ' CIS' C245 ' C345 30,90 23

5 C12' C13 ' C145 ' C245 ' C345 50,59 22

6 C12 ' C23 ' C145 ' C245 ' C345 26,88 22

7 C13 ' C23 ' C145 ' C245 ' C345 102,02 22

8 C12 ' C134 ' CIS' C234 ' C25 ' C345
58,52 21

'-J ....... .....

IV~5.5. Belangrijkheid en urgentie samengevoegd

De variabelen 3 en 4 (resp. Spoed en Belang) z~Jn volgens bijlage

VI.4.3. inhoudelijk moeilijk te scheiden. Dit is een reden om tabel

BI3 nog eens op twee andere manieren te bekijken.

In de eerste plaats kunnen wij beide variabelen samenvoegen tot een

variabele, met als categorieen (niveaus);

belangrijk en urgent;

2 belangrijk en niet urgent;

3 niet belangrijk en urgent;

4 niet belangrijk en niet urgent.
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Bij de vijf-dimensionale tabel B13 en voor de log-lin-modellen betekent

dat, dat wij alleen nog kijken naar modellen waarbij in de configuraties

de variabelen 3 en 4 alleen in combinatie optreden.

~wdel 8 in tabel B14 is zo'n model met alle twee-factor-effecten. Dit

model geeft echter geen bevredigende aanpassing.

Als tweede mogelijkheid kunnen wij kijken naar de vier-dimensionale

tabel die ontstaat door een van deze twee variabelen gewoon weg te

laten. Wij laten Spoed weg. Dus wij analyseren de variabelen:

ACTIE

2 VERWACHTING

4 = BELANG

5 SOORT.

Tabel B15 geeft een zevental model-configuraties met hun G2_ en hun df

waarden. Nodel 1 is weer een model met aIle twee-factor-interacties.

Dit model levert een slechte aanpassing. Model 2 bevat ook twee drie

factor-interacties en is in feite gebaseerd om model 1 van tabel B14.

Dit model geeft een bijzonder goede aanpassing. De modellen 3 en 4 ont

staan uit dit model door een van de twee drie-factor-interacties weg te

laten. Model 4 blijkt (hoewel significant slechter dan model 2) een nog

goede aanpassing te geven. De modellen 5 tim 7 ontstaan vervolgens door

weglating van een van de twee-factor-interacties uit model 4. Nu blijkt

ook model .6 een nog zeer bevredigende aanpassing te leveren (ondanks de

ook nu weer significante verslechtering t.o.v. model 4). Vit de modellen

5 tim 7 blijkt verder dat verwijdering van nog meer termen uit model 6

leidt tot slecht passende modellen.

Tabel B16 geeft ter illustratie voor de vierdimensionale tabel achter

eenvolgens de geobserveerde frequenties en de verwachte frequenties

onder resp. model 4 en model 6. (Merk op dat de toevoeging van term V
24

aan model 6 (= model 4) alle verwachte frequenties voor vb en vb ver

laagt, en die voor vb en ;b verhoogt.)

Voor de vierdimensionale tabel vinden wij dus dat model 6 (= C
12

, C145 ,

C
25

) een redelijk goede aanpassing geeft. Vitgeschreven leidt dit model:

log mijklm V + V1(i) + V2(j)

+ U12 (ij) + V14 (il)

+ V25 (jm) + V45 (lm)

+ U4 (1) + V5 (m)

+ V15 (im)

+ V145 (ilm)
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Het model telt dus aile twee-faetor-interaeties, behalve die tussen de

variabelen Z en 4 (Verwaehting en Belang), en een drie-faetor-interaetie

(Aetie - Belang - Soort). Het ontbreken van UZ4 betekent in woorden dat:

gegeven de variabelen Aetie en Soort, zijn de variabelen Verwaehting en

Belang onafhankelijk (dat heet: zij zijn eonditioneel onafhankelijk).

Tabel BI5 MODELLEN BIJ VIER-DIM. TABEL BI6

Nr. Configuratie G2 df

I CIZ' C14 ' C15 ' CZ4 ' CZ5 ' C45 39,75 15

Z CIZ' C145 ' CZ45
4,15 II

3 CIZ' C14 ' CIS' CZ45 Z1,66 13

4 CIZ ' C145 ' CZ4 ' CZ5 10,06 13

5 CIZ' C145 ' CZ4 45,68 15
-

6 CIZ' C145 ' CZ5
14,19 14

7 C145 ' CZ4 ' CZ5 IZO,18 14

VI.5.6. De eindeonelusies

Op grond van het voorafgaande kunnen w~J de volgende twee eonelusies

trekken:

de onderlinge relaties tussen de vijf of v~er aspeeten zijn betrek

kelijk geeomplieeerd en laten geen eenvoudige modelmatige interpre

tatie toe;

met de gebruikte hulpmiddelen hebben w~J geen relatie kunnen aan

tonen tussen de aspeeten Verwaeht en Belang.

Hissehien is het raadzaam om meer aspeeten in de besehouwingen mee te

nemen, zoals:

de quitteergroep waarin de melding versehijn~;

- de plaats waar hij versehijnt; lessenaar of grafie-panel;

- de proeestoestand.

Maar het aantal meldingen ~n elke eel van de n~euwe n-dimensionale tabel

wordt dan wei erg klein. Dit implieeert dat wij langer hadden moeten

observeren in de meetkamer. Zie ook de eonelusie bij vraag 7.5.8.



Tabel B16 VIERDlMENSIONALE KRUISTABEL (zonder urgentie)

Met ook de verwaehtingswaarden van de modellen 4 en 6.

Cel-
Alarm-melding Oke-meJding Overige soort melding Verwachtjng Belang

frequentie Aetie vooraf Geen aetie Aetie vooraf Ceen aetie Aetie vooraf Ceen aetie
-

Werkelijk 77 32 72 50 43 12

to model 4 78,43 25,03 70,39 55,80 43,43 12,89 v

E model 6 80,89 26,50 71,66 58,46 44,38 13,76 -
- B

Werkelijk 53 84 17 88 9 15
-

E model 4 51,48 91,05 18,69 82,09 8,58 14,11 v

E model 6 48,92 89,58 17,40 ,79,46 7,63 13,24

Werkelijk 12 7 45 1] 25 9

E model 4 13,28 11 ,36 42,64 9,19 25,68 7,00 v

E model 6 11,84 8,68 40,26 7,63 24,75 6,12
B

Werkelijk 7 31 5 7 4 3
-

E model 4 5,70 26,77 7,40 8,82 3,31 5,00 v

E model 6 7,15 29,35 9,78 10,36 4,25 5,88
-

Cd
I
~

o
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VI.6. De gemiddelden en de spreidingen van tijdsintervallen

VI.6.1. Inleiding

Achtereenvolgens komen In deze bijlage aan de orde:

- de gemiddelden en de spreidingen van de tijdsintervallen tussen twee

opeenvolgende meldingen;

- de verschillen in drukte tussen de dienstsoorten of de quitteer

groepen;

- de minimaal benodigde observatietijd om significantie In de verschil

len te krijgen.

VI.6.2. De gemiddelden en de spreidingen van de tijdsintervallen tussen twee

meldingen

Er werd uitgerekend het gemiddelde en de spreiding van de tijdsinter

vallen tussen twee opeenvolgende kaarten die tot een stamboom-categorie

of een soort afgeleide daarvan behoren. De volgende drie categorieen

werden gekozen:

- "Los"; dit zijn de losse meldingen;

- "Los & Begin"; dit is de verzameling van de losse meldingen en die van

de beginpunten van blokken en clusters die niet midden in een ander

blok of cluster vallen;

"Los opkomend"; dit zijn alleen de losse meldingen die opkomend ZlJn

(volgens definitie-bijlage 11.1.6.).

Bij al deze berekeningen werden de tijdsperioden tussen het begin en het

einde van elk blok of cluster op nul gesteld (a.h.w. er tussen uit ge

knipt). Van elk van de drie bovenstaande categorieen werden de kaarten:

- of niet ingedeeld In andere categorieen;

- of ingedeeld naar de dienstsoorten;

- of ingedeeld naar de quitteergroepen.

De resultaten van de berekeningen staan in tabel B17. Hierin is quit

teergroep 5 buiten beschouwing gelaten omdat deze te weinig meldingen

gaL



Tabel BI7 STATISTISCHE GEGEVENS VAN DE VERZAMELINGEN TIJDSINTERVALLEN

Omschrijving Totaal Per dienstsoort Per quitteergroep
Niddag Ochtend Nacht Groep I Groep 2 Groep 3 Groep 4

Gemiddeld Losse meldingen 195,75 217,58 146,76 220,83 515,44 389,86 545,47 498,09

tijdsverschil Los & Begin 171,73 187,89 132,01 192,71 538,54 335,80 498,64 50 I ,54

(sec.) Los opkomend 371 ,55 419,62 269,82 425,28 967,62 708,43 896, 14 938,09
--

Spreiding In de Losse meldingen 105,12 367,86 264,04 393,43 1292,55 1042,32 I 100,54 696,63

tijdsverschillen Los & Begin 123,19 34 1,08 214,23 358,80 1329,97 931,15 1019,81 700,26

(sec.) Los opkomend 592,23 580,69 489,93 689,45 2179,40 1383,75 1500,91 1188,5 J

Maximaal Losse meldingen 3615 3615 2451 3202 6440 8981 6924 3794
I

tijdsverschil Los & Begin 3615 3615 1419 3202 9255 8118 6924 3794

(sec.) Los opkomend 4647 4021 3425 4647 11665 8982 6924 7264

Aantal Losse me Idingen 791 292 255 244 122 203 130 264

tijdsverschillen Los & Begin 909 342 287 280 147 250 166 272

Los opkomend 397 143 132 122 53 102 72 109

Percentage van Losse meldingen 12,5 7,9 17,3 13, I 20,5 14,3 16,2 6,4

aantal tijdsver- Los & Begin 14,7 I I ,4 17,7 15,7 20,4 20,4 15,7 6,3

schillen < I sec. Los opkomend 10,8 7,0 16,0 9,8 17,0 13,7 19,4 3,7

tJ::l
I

'.D
N
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VI.6.3. De verschillen in drukte tussen de dienstsoorten of de quitteergroepen

Bij het bekijken van de tabel vielen ons drie dingen op:

- de gemiddelde tijden zijn bij "los opkomend" ongeveer twee maal zo

groot als die bij "los";

de ochtenddienst lijkt drukker dan de overige diensten;

- quitteergroep 2 lijkt drukker dan de overige groepen.

De eerste constatering ~s eenvoudig verklaarbaar: aangezien bij ieder

lampje de opkomende en de afgaande meldingen elkaar afwisselen, is de

helft van de meldingen opkomend.

De twee volgende constateringen doen recht aan wat de operators tijdens

de observaties beweerden:

- de ochtenddienst is drukker dan de overige dienstsoorten omdat zij

vrijwel samenvalt met de vlaggedienst. Dan komen de onderhoudsploegen

om machines en beveiligingen na te kijken en te testen. Hun activi

teiten veroorzaken extra meldingen, die voor de eigenlijke proces

voering niet nodig zijn maar wel gequitteerd moeten worden;

- groep 2 is drukker omdat deze een aantal tamelijk moeilijke en veel

aandacht eisende procesgroepen omvat (het "mengen" en het "prillen")

en omdat zij relatief veel machines en transportbanden omvat (naast

drie mengapparaten en drie priltorens ook nog de groep "drogen &

koelen" met 12 trommels en 12 banden). (Zie subpar. 4.2.4.)

Met de variantie-analyse (zie Bosch, Doornbos en Wijnen, 1975, hfdst. 9)

gingen wij na of wij met de gegevens in de tabel de beide beweringen van

de operators konden bevestigen. Deze analyse eist dat:

- de verzameling tijdsintervallen in iedere dienstsoort- en quitteer

groep-categorie een steekproef uit een normale verdeling vormt;

- de verschillen tussen de spreidingen niet structureel maar toevallig

zijn.

Aan geen van beide eisen wordt door ons voldaan. De verdeling van de

tijdsintervallen in elke categorie is niet Gaussisch maar eerder nega

tief-exponentieel te noemen (zie bijl. VI.7.3. en bijl. VII.2.), en wij

kunnen niet aantonen dat de verschillen tussen de spreidingen slechts

van statistische aard zijn. Toch gebruikten wij de variantie-analyse,

en wel onder de volgende twee vooronderstellingen:

de variantie-analyse is redelijk robuust t.o.v. (redelijk ongevoelig

voor) het niet-normaal zijn van de verdelingen;
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- de variantie-analyse is weliswaar minder robuust t.o.v. structurele

verschillen tussen de spreidingen, maar wij achten in ons geval deze

verschillen niet zo heel groat.

Onder de indeling naar de dienstsoorten zijn de spreidingen elk hooguit

twee maal zo groat als de erbij behorende gemiddelden, en verschillen

zij hooguit een factor 1,5 van elkaar.

Onder de indeling naar de quitteergroepen zijn sommige spreidingen zelfs

drie maal zo groat als de erbij behorende gemiddelden, en verschillen de

spreidingen soms zelfs een factor 2 van elkaar. Dit alles kan erop duiden

dat de verdelingen van de tijdsintervallen misschien nag meer afwijken

van de Gaussische verdeling dan die bij de dienstsoort-indeling, en dat

de spreidingen structureel misschien verder van elkaar liggen. Wij kon

den hierom het gebruik van de variantie-analyse tach niet zander meer

verantwoorden. Om de spreidingen wat meer naar de bijbehorende geQid

delden toe (of evt. zelfs eronder) te brengen, en am ze structureel 'vat

dichter bij elkaar te brengen, werd een spreidingstabiliserende trans

formatie toegepast. Van elk tij~sinterval werd de wortel genomen, en

met deze wortels werd verder gerekend. Zo ontstond tabel B18.

Tabel BI8 TABEL MET GEGEVENS OVER DE VERDELING DER WORTELS

Omschrijving II groep I groep 2 groep 3 groep 4

Gemiddeld verschil

Losse meldingen 13,34 I 1,91 15,61 17,78

Los & Begin 13,96 10,68 15,28 17,90

Spreiding

Losse meldingen 18,44 15,78 17,44 13,51

Los & Begin 18,60 14,92 16,34 13,49

Aantal

Losse meldingen 122 203 130 264

Los & Begin 147 250 166 272

De resultaten van de variantie-analyse zijn in tabel B19 samengevat. De

categorie "Los opkomend" werd niet in de berekeningen meegenomen.
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uit deze tabel concluderen wij:

- de bewering van de operators dat de ochtenddienst drukker is, kunnen

w~J getalsmatig met een onbetrouwbaarheid van 0,05 bevestigen voor

die tijdsperiodes dat geen cluster of blok aan de gang is;

- hun bewering dat quitteergroep 2 drukker is, konden wij niet zonder

meer getalsmatig bevestigen, al kregen wij wel aanwijzingen in die

richting.

QE~~E~i~g~~: Uit tabel B9 kunnen wij concluderen dat nog geen 5% van

alle losse meldingen (dit is ca. 14% van alle losse meldingen van de

ochtenddienst) door de onderhoudsdiensten veroorzaakt worden. Zij zijn

derhalve niet de enige oorzaak van de hierboven geconstateerde drukte

tijdens de ochtenddienst. Waarschijnlijk wordt het andere deel van de

drukte veroorzaakt door dat de operator machines (even) aan en uit

moet zetten t.b.v. de onderhoudsmensen. Dit zou men na kunnen gaan

door de onderhoudsploegen een tijdlang 's middags of's nachts te laten

werken.

De onderhoudsdiensten genereren ook clusters en blokken, die een extra

drukte voor de operators betekenen. Deze vinden wij uiteraard niet of

nauwelijks in onze gegevens terug.

Tabel BI9 BEREKENINGEN T.B.V. DE VARIANTIE-ANALYSE

BI9.A Over de losse meldingen, over de dienstsoorten

Bron KS v GK

Tussen dienstsoorten 5 2 59,06.10 4,53.10

Binnen dienstsoorten 7 788 59,46.10 1,20.10

Totaal 7 790 59,55.10 5,73,10

2
F788 = 3,772 > 3,00 (a=0,05)

Significant verschil tussen de gemiddelden.

Conclusie: de ochtenddienst ~s drukker dan de overige dienstsoorten.
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BI9.B Over de losse meldingen en cluster- en blokbegins, over de

dienstsoorten

Bron KS v GK

dienstsoorten 5 2
. 5

Tussen 6,70.10 3,35.10

Binnen dienstsoorten 7 906
4

8,77,10 9,68. 10

Totaal 7 908 58,84.10 4,32. 10

2
F906 = 3,462 > 3,00 (a,=0,05)

Significant verschil tussen gemiddelden.

Conclusie: de ochtenddienst is drukker dan de overige dienstsoorten.

BI9.C Over de losse meldingen, over de quitteergroepen

Bron KS GK

quitteergroepen 6
3

5Tussen 2,47.10 8,22.10

Binnen quitteergroepen
8

715
5

7,06.10 9,87.10

Totaal 8 718 52,54.10 17,09.10

F7~5 = 0,833 < 2,60 (a,=0,05)

Geen significant verschil tussen gemiddelden.

Conclusie: Er kan niet gezegd worden dat quitteergroep 2 drukker

~s dan de overige quitteergroepen.

BI9.D Over Los & Begin, over de quitteergroepen

Bron KS v GK

quitteergroepen 6
3

6Tussen 5,49.10 1,83.10

Binnen quitteergroepen 8 831 57,79.10 9,37.10

Totaal 8
834

67,84. 10 2,77.10

3F
8JI

= 1,954 < 2,60 (a,=0,05)

Geen significant verschil tussen gemiddelden.

Conclusie: Er kan niet gezegd worden dat quitteergroep 2 drukker

is dan de overige quitteergroepen.
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B19.E Na worteltrekken, over de losse meldingen, over de quitteergroepen

Bron I KS \) GK

1,45.103
Tussen quitteergroepen .4,36.10 3 3

I

Binnen quitteergroepen
5 715

2
1,79.10 2,50. 10

5 718 3Totaal 1,83.10 1,70.10

3 = 5,82 2,60 (a=0,05)F715
>

Significant verschil tussen gemiddelden der wortels.

Conclusie: Quitteergroep 2 is waarschijnlijk drukker dan de overige

quitteergroepen.

BI9.F Na worteltrekken, over Los & Begin, over de quitteergroepen

Bron KS \) GK

quitteergroepen 4,94.10 3 3 3Tussen 1,65.10

Binnen quitteergroepen 5
831

2
1,99.10 2,40. 10

Totaal 5 834 32,04.10- 1,89.10

3F
831

= 6,88 > 2,60 (a=0,05)

Significant verschil tussen gemiddelden der wortels.

Conclusie: Quitteergroep 2 is waarschijnlijk drukker dan de overige

quitteergroepen.

VI.6.4. De minimale observatietijd voor significantie

Bij de variant ie-analyse wordt een grootheid berekend die zich gedraagt

als een steekproef uit een F-verdeling. ~eze grootheid is bij ons

onderzoek ongeveer lineair evenredig met de observatietijd. Wij bepalen

nu de minimale observatietijd die nodig is om (zonder spreiding-stabili

serende transformatie) de beweringen van de operators te kunnen beves

tigen. Deze bepaling gescheidt m.b.v. de formule:

m~n. obs. tijd F bij a=0,05 * 62049'39"
Huidige F

In onderstaande tabel staat voor elke groep van gegevens aangegeven de

observatietijd die minimaal nodig is om een verschil tussen de gemid

delden van zoln groep aan te tonen.
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Groep van gegevens Huidige F F bij a=0,05 Ninirnale observatietijd
(naar boven op uren
afgerond)

"Los"-dienstsoorten 3,772 3,00 50 uur

"Los"-quitteergroepen 0,833 2,60 197 uur

"Los+Begin"-diensts. 3,462 3,00 55 uur

"Los+Begin"quitt.gr. 1,954 2,60 84 uur

VI.7. De frequentieverdelingen van tijdsintervallen

VI.7.1. Inleiding

Achtereenvolgens kornen in deze paragraaf aan de orde:

- de histograrnrnen van de tijdsintervallen tussen twee opeenvolgende

rneldingen;

- beschouwing van deze histograrnrnen;

- de frequentieverdeling van de- zgn. "verstoringen".

VI.7.2. De histograrnrnen van de tijdsintervallen tussen twee rneldingen

Net als in bijl. VI.6.2. werden de kaarten ingedeeld in de volgende

drie categorieen:

- "Los"; losse rneldingen;

- "Los&Begin"; losse rneldingen en de begins van blokken en clusters

die niet in andere blokken of clusters vallen;

- "Los opkornend"; losse opkornende rneldingen.

Daarna werden zij, eveneens net als in bijl. VI.6.2.:

- of niet onderverdeeld;

- of ingedeeld naar de dienstsoorten;

- of ingedeeld naar de quitteergroepen (groep 5 weggelaten).

En, net als in bijl. VI.6.2 .• werden de tijdsverschillen tussen twee

opeenvolgende gekozen kaarten uitgerekend. waarbij eveneens de tijds

periodes van clusters en blokken op nul werden gesteld. 20 kregen wij

24 verzarnelingen tijdsverschillen.

Van elk van deze verzarnelingen werd de frequentieverdeling weergegeven

d.rn.v. twee histograrnrnen. Een werd uitgezet tegen een lineaire tijdas

en de andere tegen een logarithrnische tijdas. Deze histograrnrnen staan

aile In bijlage VII.2.1., en twee voorbeelden ervan staan in fig.

BI7A en fig. BI7B.
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In deze figuren betekent het symbool ":t:t:t" rechts onder elk histogram

"oneindigheid". Het linker interval op de logarithmische as reikt van

o tot I seconde.

VI.7.3. Beschouwing van de histogrammen

De lineair uitgezette histogrammen lijken veelal sterk op elkaar. De

verdelingen van de tijdsintervallen zijn naar rechts aflopend (zoals

bij een negatief-exponentiele verdeling). Dit duidt erop dat de mel

dingen vaak dicht in de tijd bij elkaar optreden ~n groepjes die

relatief ver van elkaar lagen. Er waren derhalve stilte-periodes en

drukte-periodes. In subpar. 6.4.3. wordt vermeld dat bij het verzame

len van de meldingen die van de clusters en de blokken niet zijn mee

genomen. De tijdsintervallen ertussen kunnen dan nu ook niet in reke

ning gebracht worden. De groepjesvorming was derhalve waarschijnlijk

nog sterker dan deze histogrammen suggereren.

Van een van deze histogrammen (nl. dat der "Losse meldingen - totaal")

werd nagegaan of het bij een negatief-exponentiele verdeling behoorde.

Daartoe werd de verdeling ervan op papier met een logarithmische verti

cale as uitgezet (fig. BI9). De zo verkregen kromme werd benaderd met

een rechte. Op basis van de ligging van deze rechte werd de parameter ~

van de erbij behorende negatief-exponentiele verdeling bepaald

(~=1/256). M.b.v. de X2_goodness-of-fit-toets (zie Bosch, Doornbos en

Wijnen, 1975, hfdst. 7) werd nagegaan of de werkelijke verdeling deze

"ideale" verdelingen voldoende benadert (zie tabel B20). Dit was niet

het geval. Men kan eerder spreken van een "doorgezakte negatief-expo

nentiele verdeling". Links in fig. BI9 loopt de verdeling steil af en

rechts loopt zij vlak. Dit effect kan men al zien in het histogram

zelf. Dit effect treedt ook op bij de overige histogrammen.

Ook de logarithmisch uitgezette histogrammen lijken veelal sterk op

elkaar. De verdelingen van de verschiltijden hebben de vorm van een

combinatie van een normale verdeling en een verdeling met tijdsinter

vallen die kleiner dan I seconde zijn.

Tabel BI7 toont de percentages van het aantal tijdsintervallen < I sec.

t.o.v. het totale aantal intervallen in elke verzameling. Uit deze

tabel concluderen wij dat er relatief veel meldingen in groepjes tege

lijk optraden, wat op de aanwezigheid van (veel) koppelingen in het

proces duidt.
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lnderdaad zijn er veel (kleine) tripsysternen in de fabriek die enkele

rneldingen tegelijk doen ontstaan.

Van een van deze histogramrnen (nl. dat der "Losse meldingen - totaal")

werd nagegaan of het behoorde bij een combinatie van een lognormale

verdeling en een verdeling met tijdsintervallen < I sec. Daartoe werd

de verdeling ervan cumulatief op Gaussisch waarschijnlijkheidspapier

uitgezet (fig. B20). De tijdsintervallen < 1 sec. werden hierbij weg

gelaten. De zo verkregen kromme werd benaderd met een rechte. Op basis

van de ligging van deze rechte werden de parameters ~ en 0 van de er

bij behorende norrnale verdeling bepaald (w=6,1 en 0=2,356). M.b.v. de

X2_goodness-of-fit-toets werd nagegaan of de werkelijke verdeling vol

doende gelijkt op deze benaderende "ideale" verdeling (zie tabel B21).

Dit was niet het geval.

Ook de overige logarithmisch uitgezette verdelingen werden cumulatief

op Gaussisch waarschijnlijkheidspapier uitgezet (zie fig. BIS en bijl.

VII.2.2.). Ook hierbij werden de tijdsverschillen < I sec. weggelaten.

Op grond van de volgende drie f~iten concludeerden wij dat ook deze

frequentieverdelingen van de tijdsintervallen ~ I sec. niet lognormaal

genoemd mochten worden:

- de punten in de cumulatieve grafieken liggen niet op rechte lijnen,

maar op enigszins gebogen lijnen;

- Gaussisch waarschijnlijkheidspapier werkt sterk fouten-verdoezelend.

Rirdoor kunnen de bovengenoemde flamve krommingen in de lijnen op

tamelijk grote afwijkingen t.o.v. de norrnale verdeling duiden;

- vele rechtsscheve verdelingen (zoals de Weibull- en de negatief

exponentiele verdeling) krijgen bij transformatie van de lineaire

horizontale as in een logarithmische as, een uiterlijk dat sterk

doet denken aan dat van een norrnale verdeling. Fig. B21 demonstreert

dit. De doorgetrokken curve is een langs een logarithmische as (y=log t,

met t=overeenkomstige bij y behorende waarde op de lineaire as) uit

gezette negatief-exponentiele verdeling met als parameter A=I. De

onderbroken curve is een langs een lineaire as (y=t) uitgezette nor

male verde ling met als parameters w=-O,15 (punt K) en 0=1 en met als

oppervlakte 0,925 (en niet I).

f£~~~~~~~: de frequentieverdelingen van de tijdsintervallen zijn niet

negatief-exponentieel en ook niet lognorrnaal + iets van < I sec.

Ret onderzoek naar wat zij dan wel zijn, is nog niet uitgevoerd.
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Tabel B20 X2-TEST OP EXPONENTIALITEIT

LOSSE NELDINGEN, TOTAAL

\= 1/256 ~ 0,0039

Intervallengte f. sf. t-./
~ 1

o - 30 280 87,01 428,06

30 - 60 106 77 ,51 10,47

60 - 90 59 68,82 1,40

90 - 120 54 61,70 0,96

120 - 150 37 55,37 6,09

150 - 180 29 49,04 8,19

180 - 210 32 43,50 3,04

210 - 240 14 38,76 15,82

240 - 270 20 34,01 5,77

270 - 300 15 30,06 7,54

300 - 330 8 26-,89 13,27

330 - 360 10 24,52 8,60

360 - 390 6 21,36 11 ,05

390 - 420 8 18,98 6,35

420 - 450 4 17,40 10,32

450 - 480 9 15,03 2,42

480 - 510 6 13,45 4,13

510 - 540 6 I I ,87 2,90

540 - 570 6 10,28 I ,78

570 - 600 7 9,49 0,65

600 - 660 11 15,90 I ,51

660 - 720 9 12,58 1,02

720 - 810 12 14,08 0,31

810 - 00 43 33,38 2,77

Totalen 791 791 ,00 554,42

v = 24 - 2 = 22

2 ( =0,05) = 33,9 }- verdeling i, nietXn
exponentieel te

2 554,42 noemen
Xn
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Iabel B21 X2-TEST OP LOGNORMALITEIT

LOSSE ~ffiLDINGEN, TOTAAL

\.l =6, I 0=2,356

2 (intervallengte) f.log
~

o - 21

- 2 24

2 - 3 20

3 - 4 47

4 - 5 77

5 - 6 105

6 - 7 119

7 - 8 III

8 - 9 74

9 - 10 65

10 - II 24

II - 12 5

Totaal 692

sf.
~

10,38

17,99

36,68

64,36

92,73

I 12, 10

114,87

96,88

70,58

41,52

20,76

13,15

692,00

10,87

2,01

7,59

4,68

2,67

0,45

0,15

2,06

0, 17

13,28

0,51

5,05

49,49

\! = 12 - 3 = 9

2
(a=0,05) 16,9X9

2 49,49X9
}

verdeling is niet

lognormaal te noemen

VI.7.4. De frequentieverdeling van de verstoringen

Wij stelden ons de vraag:

- wat is de verde ling van de tijdsintervallen tussen twee procesver-

storingen?

Om de redenen tot het stellen van d.eze vraag te kunnen bespreken en om

de vraag zelf te kunnen beantwoorden, volgt eerst een uitwijding over

het begrip "verstoring" en een bespreking over hoe verstoringen uit de

observatiegegevens gedestilleerd kunnen worden.
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~~£_£~gEiE_~~~E~£~E~~g~

Als "verstoring van een proces" kunnen wij definieren:

- verstoring van het proces = de verzameling bij elkaar behorende (en

evt. aan elkaar gekoppelde) gebeurtenissen die geschieden tijdens

het zich uit een stationaire (stabiele of quasi-stabiele) toestand

bevinden van het proces en totdat het proces een nieuwe stationaire

(stabiele of quasi-stabiele) toestand bereikt (m.a.w. alles weer

rustig wordt).

Volgens deze definitie kunnen wij als verstoringen bijvoorbeeld opvatten:

- de plotselinge uitval van een complete productie-eenheid;

- het anders instellen van een apparaat;

- het opstarten of stoppen van een apparaat;

- de reparatie van een machine;

enz.

~~£_~~~£!!!~E~~_~~~_~~!~£~E!~a~~_~!£_~£~~E~~£~~~~~~~~~!

Een verstoring kan meer dan een_melding veroorzaken. De meldingen be-

hoeven niet aile meteen tegelijk op te treden. Enkele kunnen vertraagd

nakomen. De meldingen die bij een verstoring behoren, heten de "gekop

pelde meldingen". Door deze meldingenkoppeling treedt een afhankelijk

heid op tussen de meldingen die anders is dan die tussen de verstoringen.

En er zijn in de regel meer meldingen dan verstoringen per tijdseenheid.

Men kan de verstoringen uit de observatiegegevens destilleren. Men gaat

dan na welke meldingen bij elkaar behoren of aan elkaar gekoppeld zijn

(dit veronderstelt uiteraard enige kennis van het proces). Echter, soms

kunnen er twijfels ontstaan over het aantal verstoringen dat achter een

bepaalde groep meldingen schuil gaat. Ter toelichting voigt hier een

voorbeeld met twee extrema:

Een aantal mensen repareren een machine. Zij produceren daarmee

een aantal meldingen. Dit aantal is groter naarmate de reparatie

meer werk vereist (d.w.z. moeilijker is of langer duurt). Ons

probleem is nu of wij iedere handeling door een reparateur als

een aparte verstoring moeten zien, of dat wij de totale reparatie

als een verstoring (met een of ander procesverloop) kunnen be

schouwen. Het kan bijv. gebeuren dat een reparateur een electro

motor meermalen ~n- en uitschakelt om te kijken of hij goed aan

loopt. Derhalve kan deze reparatie gezien worden als:

- een verzameling van procesverstoringen;
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of als:

- een procesverstoring.

In feite zit het begrip "Verstoring" ook achter het idee van wat een

cluster is: Een cluster is een "standaard"-verzameling van aIle mel

dingen t.g.v. een (al of niet door mensen veroorzaakte) procesversto

ring.

Op grond van deze omschrijving van een cluster prefereer ik het idee

dat bovengenoemde reparatie een procesverstoring is en niet een ver

zameling procesverstoringen. M.a.w. ik beschouw in principe iedere in

tijd en functie aaneengesloten verzameling gebeurtenissen of menselijke

handelingen als een verstoring. en de bij die gebeurtenissen en hande

lingen behorende meldingen als meldingen van die ene verstoring.

Q~_E~~~~~~_£~£_~~£_~£~!l~~_~~~_~~_~E~~~_~~_~~_£~~~£~~~E~i~g_~E~~~

De vraag die wij ons stelden aan het begin van deze bijl. VI.7.4. Iuidt

na herformulering:

- wat is de verde ling van de tijdsintervallen die liggen tussen de be

gintijdstippen van twee opeenvolgende verstoringen?

Twee gedachten leidden tot deze vraag:

- misschien is eerder het aantal verstoringen een maat voor de door de

operator ervaren drukte dan het aantal meldingen;

- als wij de statistische verdeling van de tijden tussen de beginpunten

van de verstoringen kennen en de statistische verdeling van de tijden

tussen de meldingen bij iedere verstoring (vooropgesteld dat deze

verdeling bestaat). dan kunnen wij de verdeling van de tijdsintervallen

tussen aIle meldingen via deze omweg van de verstoringen achterhalen.

Deze gedachten zijn in zekere zin allebei vragen. Deze beide vragen

worden in dit rapport niet beantwoord. Evenmin ~s nagegaan wat het aan

tal meldingen in en de gemiddelde tijdsduur van de verstoringen is.

Ter beantwoording van de eerste vraag van deze bijlage VI.7.4 .• werd

de volgende hypothese getoetst:

- de verstoringen treden onafhankelijk van elkaar op.

Deze hypothese houdt in dat hun beginpunten over de tijdas Poisson-ver

deeld zijn. en de tijdsintervallen ertussen negatief-exponentieel.

Bij het toetsen van deze hypothese stelden wij nog dat de constante

parameter A. die zich in de formule van de negatief-exponentiele ver

deling bevindt. (zeer) langzaam in de tijd kan varieren.
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De hypothese werd getoetst aan de gegevens van twee observatiedagen,

een dag met veel meldingen ("drukke dag", 79-04-03) en een dag met

weinig meldingen ("stille dag", 79-04-13). Deze toetsing geschiedde

in de volgende twee gevallen:

- iedere menselijke handeling die een beoordeelde melding gaf, werd

als een aparte verstoring gezien (dit is in strijd met mijn idee over

verstoringen);

- iedere verzameling van bij elkaar behorende menselijke handelingen

werd als een verstoring gezien.

De resultaten van deze toetsingen staan In tabel B22. (In deze tabel

werd bij de keuze van >.. van de "theoretische" negatief-exponentiele

verdeling het experimenteel gevonden gemiddelde gebruikt, en niet de

gevonden spreiding. (Bij een theoretische negatief-exponentiele ver

deling is immers ~=a=I/>".).) Vit deze tabel concluderen wij dat (mits

WlJ iedere verzameling bij elkaar behorende menselijke handelingen als

e&n verstoring zien) wij mogen stellen:

- de verstoringen treden onafhankelijk van elkaar op.

Tabel B22 2
X -TEST OP EXPONENTIALITEIT (gegevens: Zle bijl. VII.2.3.)

B22.A Stille dag (79-04-]3)

[Iedere menselijke handeling = een aparte verstoringJ

>..=1/319,94 [t=319,94; s=425,39J

Intervallengte f. f.
2

Xl l
o - 60 ]2 8,72 1,23

60 - 120 5 7,23 0,70

]20 - 210 8 8,60 0,05

2]0 - 330 12 8,27 ] ,68

330 - 510 7 7,83 0,09

510 - ~~~ 7 ]0,35 ] ,08

Totaal 51 51,00 4,83

v = 4;
2

4,83 } Verdeling i, exponentieelX4

2 te noemen.
X4

(0.=0,05)= 9,49
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B22.B Stille dag (79-04-13)

[Combinatie van menselijke handelingen een verstoringJ

A=1/326,34; Totaal aantal = 50 [t=326,34; s=428,43J

Dit is niet getoetst, aangezien deze "herziene dag" nauwelijks

veranderd is Lo.v. de "oude dag". De verdeling is ook nu

exponentieel te noemen.

B22.C Drukke dag (79-04-03)

[Iedere menselijke handeling een aparte verstoringJ

\) = 8;

A=I/123,87 [t=123,87; s=193,22J

Intervallengte f. d. !:::.X
2

~ ~

°- 30 43 27,74 8,39

30 - 60 20 21,80 0,15

60 - 90 17 -cIl, I I 0,00

90 - 120 13 13,42 0,01

120 - 150 6 10,45 I ,96

150 - 18O 4 8,27 2,20

180 - 210 2 6,49 3, 11

210 - 270 9 9,09 0,00

270- 360 4 7,46 1,60

360 - ••• II 7, 1O 2,14

Totaal 129 128,93 21 ,76

x~ = 21,76}verdeling is

te noemen.
x~ (a=0,05) 15,5

niet exponentieel

B22.D Drukke dag (79-04-03)

[Combinatie van menselijke handelingen een verstoringJ

A=1/192,16 [r=192,16; s=233,05J
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Intervallengte f. d. 6/
~ ~

°- 30 13 12,02 0,080

30 - 60 10 10,28 0,008

60 - 90 15 8,80 4,368

90 - 120 10 7,52 0,818

120 - 150 3 6,43 1,830

150 - 210 6 10,21 1,736

210 - 300 9 10,40 0,189

300 - 450 5 9,42 2,074

450 - ~1Il1 12 7,96 2,051

Totaal 83 83,04 1J, 154

7 . 2
13,154 Verdeling is exponentieel\) x7,

te noemen.
2

=0,05)=14,1X7

VI.8. Enkele diverse zaken

VI.8.1. Inleiding

In deze paragraaf staan enkele zaken die wegens de geringheid van de

aantallen gegevens (nag) niet geevalueerd zijn. Deze zaken betreffen:

- de duur van de abnormaal-standen van lampjes;

- clusters en blokken;

- de periodes met een of meer clusters of blokken;

- enkele andere gemiddelden en aantallen.

VI.8.2. Enkele gegevens over de duur van de abnormaal-standen van lampjes

Over de tijdsperioden tussen opkomende losse en enkelvoudige meldingen

en de bijbehorende afgaande losse en enkelvoudige meldingen, werd

dezelfde tabel als tabel B17 gemaakt, en weI tabel B23. In bijl. VII.4.

staan de histogrammen van de verdelingen van deze tijdsperioden.

Aangezien het aantal gegevens niet zo groat was, werd besloten am ze

niet naar dienstsoort of quitteergroep uit te splitsen. Mede hierdoor

zijn deze gegevens nag niet geevalueerd.



Tabel 23

Gemiddelde tijdsduur

Spreiding ~n de tijdsduur

Langste tijdsverschil

(sec. ) 955,95

(H, M, S) 15'56"

(s ec. ) 2163,76

(H, M, S) 36'04"

(sec.) 15825

(H M S) 4023'45", ,
Aantal tijdsverschillen 333

Percentage verschiltijden < 2 a 4 sec. 8,1

(Alle verschiltijden < 2 sec. en

6 stuks < 4 sec.)

VI.8.3. Enkele gegevens over clusters en blokken

In tabel B24 staan gegevens over:

- de gemiddelde tijdsduur van de clusters en de blokken en de spreiding

ervan;

- het aantal clusters en blokken dat tijdens de observatie-periode op-

trad;

- het aantal meldingen in elk cluster en ~n elk blok.

In bijl. VII.4. staan de histogrammen van de verdelingen van de tijds

perioden van de clusters en van de blokken.

QE~~E~!~g: De clusters en de blokken worden in twee groepen ingedeeld:

- die met een bekend aantal meldingen;

- die met "VEEL" meldingen.

Het aantal meldingen in de cluster en blokken met "veel" stuks werd

op ~emiddeld 30 geschat.

Aangezien het aantal gegevens niet zo groot was, werd besloten om ze

niet naar dienstsoort of quitteergroep uit te splitsen. Mede hierdoor

zijn deze gegevens nog niet geevalueerd.
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Tabel 24

Omschrijving

Gemiddelde duur van de c/b (sec.)

(H, M, S)

Spreiding Ln de duur van de c/b (sec.)

(H, M, S)

Tijdsduur van langste exemplaar (sec.)

(H, M, S)

Tijdsduur van kortste exemplaar (sec.)

(H, M, S)

Aantal c/b met bekend aantal meldingen

Aantal getelde Meldingen hierin

Gemiddeld aantal meldingen hierin

Aantal c/b met onbekend aantal meldingen

Geschat aantal meldingen hierin-

Geschat gemiddeld aantal meldingen hierin

Totaal aantal c/b

Totale aantal meldingen hierin

Gemiddeld aantal meldingen hierin

c/b = clusters resp. blokken

Clusters Blokken

313,62 516,32

5' 14" 8'36"

387,59 506,00

6'28" 8'26"

2325 2355

38'45" 39'15"

7 24

7" 24"

I 19 32

1148 266

9,65 8,31

14 18

420 540

30,0 30,0

133 50

1568 806

I 1,97 12,12

VI. 8.4. Enkele gegevens over de periodes gedurende welke minstens een cluster

of blok aan de gang LS

Clusters en blokken kunnen elkaar overlappen. De som van de periodes

gedurende welke minstens een cluster of blok aan de gang is, is dan

ook kleiner dan de som van de tijdslengten van de afzonderlijke clus

ters en blokken. In tabel B25 staan gegevens over deze periodes met

minstens een cluster of blok. De bijbehorende histogrammen staan in

bij 1. VII. 4.
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Tabel B25

Totale tijd

Gemiddelde tijdsduur

(sec. )

(H, M, S)

(sec.)

(H, M, S)

Spreiding in de tijdsduur (sec.)

54489

15
0

08'09"

450,32

7'30"

536,81

Langste periode

Kortste periode

(H, M, S)

(sec.)

(H, M, S)

(sec.)

8'57"

2355

39'15"

7

(H, M, S) 7"

Aantal periodes 121

VI.8.5. De berekening van nog enkele gemiddelden en enkele aantallen

O.a. op basis van de gegevens in de stamboom van fig. BI5 en die in de

tabel B8 werden de hiernavolgende berekeningen uitgevoerd. Zij zijn

tamelijk vrijblijvend van karakter en ik poog er alleen mee aanschoU\ole

lijk te maken dat er tijdens clusters en blokken meer meldingen op

treden dan tijdens de overige periodes.

Gemiddelden

De totale observatietijd is 226179 seconden.

De tijd gedurende welke minstens een cluster of blok aan de gang is, is

54489 seconden (zie tabel B25).

Het aantal losse meldingen is 816 stuks.

Het aantal enkelvoudige meldingen is 280 stuks.

Het totale aantal meldingen In de clusters is minimaal 1148 stuks.

Het totale aantal meldingen In de blokken is minimaal 266 stuks.

De meldingen in de clusters en blokken met "veel" stuks zijn niet mee

geteld omdat hun aantal onbekend is.

Tesamen zijn het dus minimaal 1148 + 266 = 1414 meldingen.

Deze bevinden zich met de 280 enkelvoudige meldingen in de tijdsspanne

van 54489 seconden.

De gemiddelde tijdsduur tussen de meldingen in deze tijdsspanne (dit

lS de gemiddelde tijdsduur tussen de meldingen tijdens een cluster of

blok) is maximaal 54489 /(1414+280) = 32,17 seconden.
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De gemiddelde tussen de meldingen over de totale observatietijd is

maximaal 226179 / (1414+280+816) = 90,11 seconden.

Er zijn 14 clusters en 18 blokken met "veel" meldingen (zie tabel B24).

Stel dat ieder cluster of blok met "veel" meldingen het gemiddelde

aantal meldingen van een cluster resp. blok met bekend aantal meldingen

bezit.

Het totale aantal met "veel" aangeduide meldingen is dan gelijk aan

14 x 9,65 + 18 x 8,31 = 285 stuks.

De gemiddelde tijdsduur tussen de meldingen tijdens een cluster of blok

~s nu 54489 / (1414+285+280) = 27,53 seconden.

Het gemiddelde tussen de meldingen over de totale observatietijd ~s nu

226179 / (1414+285+280+816) = 80,92 seconden.

Stel dat ieder cluster of blok met "vee1" meldingen 30 stuks bezit.

Het totale aantal met "veel" aangeduide meldingen is dan:

14 x 30 + 18 x 30 = 960 stuks.

De gemiddelde tijdsduur tussen de meldingen tijdens een cluster of blok

~s nu 54489 / (1414+960+280) = 20,53 seconden.

Het gemiddelde tussen de meldingen over de totale observatietijd ~s nu

226179 / (1414+960+280+816) = 65,18 seconden.

Ter vergelijking: het gemiddelde tussen de losse meldingen ~s nu 195,75

seconden.

Dit betekent dat tijdens een cluster of een blok mogelijk gemiddeld

195,75 / 20,53 = 9,53 maal zoveel meldingen optreden als erbuiten.

~~~~E~_g~£~ll~~

Er zijn meer meldingen functioneel verbonden aan een cluster of een blok

dan dat er losse en enkelvoudige meldingen zijn.

Nl.: minimaal 1414 tegen 816+280 = 1096.

Er zijn 102 gewaardeerde functionele meldingen ~n de blokken.

Hiervan behoren er 33 tot een blok met "veel" meldingen.

Er zijn meer meldingen geturfd dan gewaardeerd tijdens de observaties.

Nl.: 1414 - (102-33) = 1345 tegen 1096+102 = 1198.

285 tot 960 meldingen zijn niet eens geturfd.

VI.9. De namen van de gebruikte programma's

Er volgt nu een opsomming van de namen van die programma's die bij de

~n deze bijlage VI beschreven analyses zijn gebruikt. Achter elke naam

staat de analyse waarvoor het programma is gebruikt.
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De programma's zijn In bijl. V. beknopt gedocumenteerd.

- STA~ffiOOM: Inventarisatie van de aantallen gegevens (VI.2.)j

- PROCENT: Verde ling van de aantallen meldingen over de niveaus

(VI.3.);

- CORRELATOR: Het maken van twee-dimensionale kruistabellen t.b.v.

de bepaling van correlaties tussen de beoordelings

aspecten van een melding (VI.4.);

- CORsDIM: Het maken van de vijf-dimensionale kruistabel (tabel

B13) t.b.v. de bepaling van correlaties m.b.v. de

logarithmisch-lineaire analyse (VI.s.);

- FITMAR e.a.: De logarithmisch-lineaire analyse (i.s.m. Praagman)

(VI.s.);

- HISTOGR&~l:

- HISTOGRAM2:

- STABIVAR1:

Het samenstellen van de tabellen 2 en B17 t.b.v. het

rekenen met de gemiddelden en de spreidingen van de

tijdsintervallen tussen opeenvolgende meldingen (VI.6.);

Het maken van de histogrammen zoals in fig. B17 t.b.v.

het onderzoek_aan de vorm van de frequentie-verdelingen

van de tijdsintervallen tussen opeenvolgende meldingen

(VI.7.);

Idem tussen opeenvolgende verstoringen (VI.7.4.);

Het samenstellen van tabel B2s en de bijbehorende

histogrammen (VI.8.4.);

Het samenstellen van tabel B23 en de bovenste helft

van tabel B24 en de bijbehorende histogrammen (VI.8.);

Het samenstellen van tabel B18, met variantie-stabi

lisatie (VI.6.3.);
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VII. COMPUTERRESULTATEN EN GRAFIEKEN

VII.I. Inleiding

Deze bijlage bevat de computeruitvoer van enkele programma's, en de

histogrammen en grafieken die op basis van de uitvoer van deze pro

gramma's zijn gemaakt.

Tussen de gegevens en de grafieken van deze bijlage bevinden zich geen

paragraaf- en subparagraafkoppen. Daarom volgen deze hieronder:

DE RESULTATEN VAN "HISTOGRAJ.'1 I", BEHORENDE BIJ DE

BIJLAGEN VI.6 en VI.7.

VII.2.1. Computeroutput en histogrammen van de verdelingen

van de tijdsintervallen tussen de meldingen.

VII.2.2. Grafieken die deze verdelingen cumulatief op

Gaussisch waarschijnlijkheidspapier weergeven.

VII.2.3. Computeroutput van de verdelingen van de tijds

interval len tussen de verstoringen.

VII. 3. DE RESULTATEN VAN "STABIVAR I", BEHORENDE BIJ DE

BIJLAGE VI. 6.3.

VII. 4. DE RESULTATEN VAN "HISTOGRAi'1 I", "HISTOGRAJ.'1 2"

EN "CBHIST", BEHORENDE BIJ DE BIJLAGE VI.S.

VII. 5. DE RESULTATEN VAN "CORRELATOR", BEHORENDE BIJ DE

BIJLAGE VI.4 EN BIJ PARAGRAAF 7.5.

Deze bijlage ~s op aanvraag verkrijgbaar bij H. Kragt (THE-Bdk-Ops,

Eindhoven).
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VIII. ENKELE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

VIII. 1. Beschrijving van de clusterquittering

Hieron.der v"olge:a een drietal voorstellen die als doel hebben tegen te

gaan dat de enkelvoudige meldingen tijdens een cluster onopgemerkt

worden gequitteerd. AIle drie de voorstellen zijn met conventionele

relais-Iogica, zoals die in het meldsysteem van de NF2 gebruikt wordt,

uitvoerbaar.

Bij aIle drie de voorstellen worden de lampjes van het meldsysteem ~n

groepen ingedeeld. In een zo'n groep bevinden zich:

- of aIleen de lampjes die ~n een clustermeldingentabel genoemd zijn;

- of aIleen de lampjes die in geen enkele clustermeldingentabel ge-

noemd zijn en tot een quitteergroep behoren.

Voorbeeld:

Quitteergroep 3 ("Raymond-molens") wordt ~n vijf groepen opgesplitst,

en weI:

molen 4, starten en stoppen;

- mob en 1 , " " "
- molen 2, " " "
- molen 3, " " "

de verzameling van aIle overige lampjes ~n deze groep.

(Voor iedere molen is ook een cluster met de naam "filter schoonmaken"

ingevoerd. Deze clusters komen betrekkelijk zelden voor. Zij worden

daarom nu niet in de beschouwingen opgenomen.)

~en probleem bij het vinden van een goed systeem van "en.kelvoudigen

bescherming" is, dat tijdens een cluster in de NF2 de clustermelders:

- niet altijd in de.zelfde volgorde melden;

- een onvoorspelbaar aantal (evt. veel) malen kunnen melden;

- niet perse behoeven te melden.

Dit betekent dat he·t lastig kan zijn om een meldsysteem zodanig te

maken dat het onderkent wanneer een cluster begint of wanneer het ein

digt. Daarom wordt bij aHe d.rie de voorstellen over "enkelvoudigen-be

schermers" dit onderkennen bij de operator gelegd, en niet bij het

meldsysteem.
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(Er is hierop slechts een uitzondering; Zle bij voorstel 2.)

De drie voorstellen zijn:

- clustermeldingenquittering;

- clustermeldingenonderdrukking;

- akoestische clustermeldingenonderdrukking.

1 - g!~~~~Et.!!~!~i~&~E!:g~g~~Ei!!g

Ieder groepje clusterlampjes heeft zijn eigen groepsquitteerknop met

groepsaanduidingslampje: de clusterquitteerknop. Daarnaast blijven de

huidige indeling van aIle lampjes van het meldsysteem in vijf quitteer

groepen en de bijbehorende groepsquitteerknoppen bestaan. Met deze

groepsquitteerknoppen kan de operator aIle lampjes in de quitteer

groepen, dus ook de clusterlampjes erin, quitteren.

Tijdens een cluster kan hij gebruik maken van de bijbehorende cluster

quitteerknop en zo de enkelvoudige meldingen sparen (buitentijds mag

evt. ook).

Onderstaand schema geeft het ~rincipe van deze schakeling voor de

quitteergroep 3 ("Raymondmolens") weer (fig. B24).

2 - g!~~~~~~!~i!!&~!!:~E!~~E~E~~~i~g

Bij iedere groep clusterlampjes bevindt zich een schakelaar, de cluster-

onderdrukkings-sch~kelaar.Als een cluster begint, haalt de operator de

schakelaar over naar de stand "niet melden". Hij onderdrukt daarmee aIle

meldingen van de lampjes van die ene clustergroep. Aan het einde van het

cluster zet hij de schakelaar weer terug in de stand "weI melden". (Het

zelfde effect zou bij de clustermeldingen-quittering bereikt kunnen wor

den door tijdens het cluster een zwaar voorwerp op de clusterquitteer

knop te leggen, zodat hij constant ingedrukt blijft.) De operator moet

weI niet vergeten die schekalaar terug te zetten aan het einde van het

cluster.

Is de eindstand van de lampjes van een cluster altijd dezelfde, en wordt

gedurende het aan de gang zijn van het cluster nooit die eindstand door

lopen, dan kan men het meldsysteem zodanig automatiseren dat het de

schakelaar uit zichzelf terug zet.

3 - ~~~~~~i~~~~_~!~~~~~~l~i!!g~E!:~!!~~E~E~~~i!!g

Dit systeem werkt met net zo'n schakelaar als bij de clustermeldingen-

onderdrukking. Echter nu wordt aIleen de akoestische melding onderdrukt.
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De lampjes blijven flakkeren en de operator moet ze m.b.v. de gewone

groepsquitteerknoppen quitteren.

In de NF2 is in een quitteergroep al een systeem aangebracht wat in

principe neerkomt op een akoestische clustermeldingen-onderdrukking

met automatische reset van de schakelaar. Dit systeem bevindt zich

in quitteergroep 4 en treedt in werking bij het starten en het stoppen

van de "maal"-centrale.' De operators ervaren de aanwezigheid hiervan

als plezierig.

VIII.2. Defecten aan het meldsysteem

Het meldsysteem en de procescontacten vertoonden nogal vaak gebreken

tijdens de onderzoekingen.

Het gebeurde vaak dat de akoestische melder ging en een groepsquitteer

knop oplichtte, maar nergens een flakkerend lampje te bekennen was. In

een aantal van deze gevallen was een lampje van stand omgeslagen en in

de overige sloeg het van stand om na het quitteren.

Ook gebeurde het een keer dat quitteren bij een bepaalde groep niet

nodig was. In die groep sloegen de lampjes zonder melding meteen van

stand om.

Een andere keer werkte de quitteerknop van een groep niet en bleven dus

de meldingen bestaan.

Een lampentestknop had invloed op de master-slave-regelingen van de

oliedosering van een coatingsysteem. Erop drukken deed deze dosering

ontregelen met als gevolg enorm veel meldingen(o.a. in blokken). Pas na

enkele minuten keerden zij terug in hun oude instelpunt.

De instelpunten van de procescontacten verliepen weI eens. Soms viel

zo'n instelpunt dan samen met de gewenste waarde, met als gevolg dat

het procescontact voortdurend op en neer ging. In zo'n geval zetten

de operators soms de quitteerknop vast met een lucifer.

VIII.3. Nog enkele conclusies en aanbevelingen

Bij een flakkerdruk-meldsysteem kan men vrij~el altijd zien welk pro

cescontact "goed" staat, en welk "fout". Bij veel geavanceerde meld

systemen kan men aIleen zien welke procescontacten "fout" staan. Een

dergelijk meldsysteem zou in de NF2 niet op zijn plaats zijn, want

erg vee I procescontacten mogen "fout" (ab-normaal) staan (zodat de
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lijst van "fout"-staanders erg groat wordt), en de operator moet zelf

maar (proberen te) onthouden welke contacten "goed" staan en welke

routes de (tussen-)producten volgen. Dit is een extra mentale belas

ting voor hem.

Allerlei hulpsystemen, zoals het tipmeldsysteem en het eerstmeldsysteem,

schakelen de lampjes aan of uit volgens bepaalde sequenties. Deze

schakelsequenties moet men niet te groat en te ondoorzichtig maken (zie

bijlage IA.1).

I.v.m. het bovenstaande moet nagegaan worden of het zinvol of noodzake

lijk is am de toestandspresentatie en de veranderingspresentatie van

een flakkerdruk-meldsysteem van elkaar te scheiden.

De verzameling der normale procestoestanden (zie bijl. I.5) valt niet

samen met de verzameling der gewenste procestoestanden en oak niet met

die der veilige procestoestanden. Oak niet is elk van deze drie verza

melingen een deelverzameling van (een van) de beide andere verzarnelingen.

Voor de bouw van toekomstige meldsystemen is het noodzakelijk am zich

af te vragen wat men ennee wil presenteren:

- het al of niet normaal zijn van een procestoestand;

- het al of niet gewenst zijn van een procestoestand;

- het al of niet veilig zijn van een procestoestand;

- alleen de verstoringen die optreden (en geen aan ieder procescontact

gekoppelde binaire weergave).

Het is raadzaam am twee-dimensionale kruistabellen te maken van de be

oordeling van de meldingen versus de quitteergroep. Dan kan men z~en

welke quitteergroep gemiddeld de belangrijkste meldingen geeft, of de

meeste onverwachte meldingen (en evt. storingen) kent, etc.

I.p.v. de soort van de meldingen kan men het uitsluitend op- of afgaand

zijn van de meldingen tegen de andere beoordelingsaspecten in kruis

tabellen uitzetten. Dit is met name zinvol bij een onderzoek aan een

rneldsysteem met veel stand-meldingen en andersoortige meldingen.
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Naast het onderzoek naar de verdelingen van de tijdsintervallen tussen

twee meldingen, kan men ook nagaan war de verdelingen zijn van de aan

tallen meldingen per tijdseenheid. De tijdas wordt in gelijke stukjes

van bijv. 5 minuten geknipt, en van elk stukje wordt nagegaan hoeveel

meldingen erin liggen ("annunciating-rate"-onderzoek). De duur van de

afzonderlijke observatieperiodes is weinig van invloed op de resul

taten van dit onderzoek (i.t.t. bij het tijdsintervallen-onderzoek).

Om meer algemeen inzicht in het gedrag van meldsystemen te krijgen, is

het noodzakelijk om na te gaan of de in dit rapport gepubliceerde ge

gevens, tabellen en grafieken typisch van het NF2-meldsysteem zijn of

niet.

In het kader van de bestrijding van de alarminflatie is het zinvol om

na te gaan waarom de enkelvoudige meldingen belangrijker worden geacht

dan de losse meldingen. En wei:

- of omdat zij inderdaad belangrijker zijn;

- of omdat de operator ze hoger waardeert omdat z~J gemist hadden kun-

nen worden.

Het is zinvol om na te gaan of het belangrijk is na te gaan hoe de

operators de cluster- en blok-meldingen beoordelen. Is het inderdaad

belangrijk, dan moet men nagaan hoe men deze beoordelingen kan achter

halen en vastleggen.

Bij ons onderzoek werden ongeveer evenveel meldingen geturfd als er

werden beoordeeld (1345 stuks resp. 1198 stuks, zie bijl. VI.8.5.).

Bovendien werden waarschijnlijk evenzovele meldingen onder de noemer

"vee l" gezet (naar schatting 960 stuks). Dit betekent dat men zeer

voorzichtig moet zijn met het extrapoleren naar aile groepen meldingen,

van de conclusies die gemaakt zijn op basis van aileen de beoordeelde

meldingen of een subgroep daarvan, zoals de losse meldingen.

Bij het opstellen van de voorschriften t.b.v. de codering voor de

verponsing van de gegevens, moet men letten op de eenvoud voor de ver

werking met een computer. In ons onderzoek werd hier niet voldoende

aandacht aan besteed, met als gevolg soms rngewikkelder programma's.
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Bij het coderen creeerden wij de beoordeling"Info" op basis van de

operators-beoordeling "Spoed". Deze eigen creatie is zinloos gebleken.

Het is i.v.m. de eenvoud en het overzicht raadzaam om de berekeningen

in de volgorde van bijl. VI. te verrichten, en niet In omgekeerde volg

orde, zoals wij deden, of in de volgorde van hfdst. 7.

Persoonlijk vind ik dat de programma's van Jos van Dijk, die op de

gegevens van elke melder afzonderlijk gericht zijn, pas aan het einde

van het onderzoek gemaakt hadden behoeven te worden. In ons geval

waren zij als eerste gereed. (Hijn "Turfspreider" is ook veel te vroeg

gemaakt. )

QE~~E~i~g: De in bijl. VIII.I. besproken clusterquittering is mogelijk

dankzij de afwezigheid van "verplichte" clustermeldingen-sequenties

(zoals bijv. het aileen op- of af- mogen gaan van bepaalde meldingen;

zie ook bijl. 11.3. I.).

Jo Bonten,
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