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1. Opdrachta

A. De afdeling Meetapparatuur van de P.T.I.-R.R., te Ruizen heett
de verantwoordelijkheid voora

- de keuze en aanschat,
- het uit economisch oogpunt goede gebruik,

, - het onderhoud,
- de administratie en documentatie,

van aIle electroniscbe meetapparatuur, die op zeer verspreide
plaatsen in het bedrijt worden gebruikt.
De afdeling heett ruim 9.000 meetapparaten onder haar beheer,
waarvan de totale vervangingswaarde ca. f 10.000.000,- bedraagt.

In eerate ins tantie werd gevraagda
stel een onderzoek in naar de mogelijkheden die kunnen leiden
tot een meer effici~nt gebruik, onderboud en aansohat van de
meetapparatuur.

B. Door de afdeling Technische Efficiency en Organisatie zal een
onderzoek ingesteld worden naar de efficiency op de Beproevings
afdelingen.
Maak hiervoor een categorisering van de werkzanmheden op deze
afdelingen.
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2. Samenvatting.

De eerste opdracht', het onderzoek vanuit de af'deling •
Meetapparaten, bestaat.uit drie gedeelten. Het vooronder
zoek, de enqu@te onder de assistenten en het bepalen van
de bezettingsgraad van aIle meetapparaten gedurende een
periode van zes weken. De resultaten van dit onderzoek
kunnen als voIgt samengevat ,worden,

1. De meetapparatuur staat in het algemeen zeer onoverzich
telijk verspreid over een bepaalde afdeling.

2. De oommunicatie tussen de af'delingen onderling over vraag
en aanbod van meetapparatuur is slecht.

3. Tengevolge van deze· onoverzichtelijkheid en slechte com
municatie, is het vaak moeilijk op een bepaald moment
over het gewenste apparaat te beschikken, terwijl dit weI
aanwezig is. Dit leidt tot onnodige aanschaf' van nieuwe
apparaten.

, 4~ Daar het overgrote gedeelte van de assistenten zeIf' be
paalt, welke meetapparaten zij voor een bepaalde meting
gebruiken, dient er op toe gezien te worden, dat z1j niet
onnodig beslag leggen op dure meetapparaten. Op de Beproe
vingsafdelingen dient voor aIle metingen een afregelvoor
Bchrift te bestaan, waarop tevens de te gebruiken meetsp
paratuur staat vermeld.

lJe effic1ency '01j de dis tributie van meetapparaten zou aan-
zienlijk verhoogd kunnen worden, door in het bedr1jf vier maga
zijnen te plaatsen, van waaruit het beheer en de ver8cha~fing

van de juiste meetapparatuur op de gewenste plaats kan worden
geco6rdineerd.
Dit zal een grote beoparing tot gevolg kunnen hebben aan
apparaten, waarvan er reeds een vrij groot aantal in het be
drijf aanwezig zijn.
Deze besparing kan ten goede komen aan de aanscha! van meer
bijzondere meetapparaten·, zoals spectrum analysers, groep
looptijdmeetapp., enz.



Met hetzelfde budget) zal de service aan de assistenten
due toenemen, zodat de prodnctiTiteit.zal kunnen stijgen_

De tweede opdracht bestond uit het oategoriseren van de
werkzaamheden op de BeproeTingsstdelingen.
Er werd een continue waarneming verricht, gedurende ruim

139 uren,op de afdelingen BeproeT1.ng Televisie en Omroep en
Beproeving Communicatie.

Wanneer we in eerste instant1e de werkzaamheden verdelen in
drie categorie~n, verkrijgen we onderstaand resultaatl

A. Controle en afregelen'
B. Na-ontwikkel~g

C. Opsporen en herstellen van fabricage
f'outen.

33" ,,,

38,5"
28,4"

I
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3. Onderzoek naar de mogelijkheden die kunnen leiden tot een
meer effici!nt gebruik, onderhoud en aanschat van de meet
apparatuur.

,



5

3.1. Xooronderzoei.
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In het op bladzijde 5 gedeeltelijk weergegeven organisatieschema
vindt men die atdelingen omlijnd, welke zeer intensiet gebruik
maken van electronische meetapparatuur. (Laboratoria en Beproe
vingsafdelingen). Niet opgenomen zijn de afdelingen B~enkomende

Goederen, Kwaliteitsbeheer, E.H.M.A., Onderdelen Bureau, Installa
tie Bureau, Montage en de apparatuur betrokken bij het Hawk-project.
Ook op deze atdelingen wordt meetapparatuur gebruikt, echter in
mindere mate; zij worden verder niet bij het onderzoek betrokken.

Voorta is er eenbepaalde groep meetapparaten bestemd voor algeaeen
gebruik. Deze komen in de inventarislijsten voor onder het hoofd
Algemeen, en worden door de afdeling. Meetapparaten op verzoek uitge
leend. Het betrett hier enkele duurdere meetapparaten, welke men
niet overal continue nodig heef~~ maar slechta af en toe w1l gebrui
k~.

Een andere graep meetapparat~die bestemd zijn voor algemeen
gebruik vallen onder het hootd Magazijn. Hierin komen aIle apparaten.
welke door een bepaalde afdeling'worden afged~t, maar die nog te
goed zijn om op de schroothoop'te doen-belanden.

Tenslotte bestaat er nog een hoeveelheid meetapparaten, die zich
bevinden in de "Pool". Deze zijn bestemd voor verkoop aan werknemers
of voor de schroothoop.

AIle meetapparaten staan geregistreerd bij de afdeling Meetapparaten
in inventarislijsten, welke van elk apparaat vermelden:
omschrijving, meetbereik, merk, type, jaar enatdeling.
Tevens heeft elk apparaat een inventariskaart. Elk nieuw meetapparnat
dat de fabriek binnen komt, wordt op de afdeling Meetapparaten ge
keur~ en na goedkeuring voorzien van een registratie-nummer. Het
apparaat krijgt nu een eigen kaart en wordt opgenomen in de inven
tarislijst.

AIle contacten met leveranciers vinden plaats via het hoofd van de
afdeling Meetapparaten in samenwerking met de afdeling Inkoop. Hoe
weI de administratie dus loopt via een centrale post, bezit iedere
afdeling zijn eigen meetapparatuur. D.w.z. iedere afdeling kan een
hoeveelheid meetapparatuur aanvragen.ten laste van een centraal
Hoofdbudget Meetapparaten. Ieder jaar moet v66r 1 mei het Hoofd
budget Meetapparaten ingediend worden. Elke afdeling verstrekt aan
het hoofd van de afdeling Meetapparaten een lijst, waarop vermeld

staan de meetapparaten die men in het komende jaar denkt nodig te
hebben. Op de afdeling Meetapparaten wordt nu een totaallijst
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gemaakt, welke wordt ingediend 'bij de bUdget-comm1ss1e (hoofdzake
lijk bestaande uit directieleden), die zijn fiat moet geven.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij uitzondering een apparaat
in de loop van het ja8.r aan te vrage:il op een post "Onvoorzien". Op
deze procedure wordt later teruggekomen.
Zodra de apparatuur in het bezit is van de betreffende afde11ng
gaat de afachrijving van deze apparaten drukken op de kosten van de
afdeling, betgeen naar voren komt in de uurtar1even van de ass1sten

ten.

De afschr1jv1ng.

Tot voor.enkele jaren, werd aIle meetapparatuur in 1 jaar afge
echreven, Toen echter in verband met bet Hawk-project internationale
besprekingen werden gevoerd om tot eenduidige normen te komen. werd
voar een groet gedeelte van de meetapparaten een afschr1jv1ngs
termijn van vier ja~r ingevoerd.
Ala '9U1stregel geldt, dat eenvoudige apparaten die algemeen gecru1kt
kunnen worden in 1 jaar afgeschreven worden, terwijl meer duurdere
en specifieke electronische apparatuur in vier jaar afgeschreven
wordt. De scheidslijn is erg moeilijk aan te geven en wordt van
geval tot geval door de Hoofdboekho~ding in Hilversum'bepanld.
De afschrijving geschiedt door ieder jaAr 1/4 resp. 1/7 Vaft de
vervangingswaarde van de op een bepaalde afdeling aanwezige appara
tuur ten laste van de betreffende afdeling te brengen. De ver~

v~ging8waarde van meetapparaten, waarvan de aanschaffingskosten
meer dan f 1.000,- bedragen worden per apparaat geschat door de
aanschaffingswaarde ieder jaar te vermenigvuldigen met eeD be
paalde pr1jslndex en diL te verminderen met cen geschat bedrag
i.v.m. de veroudcring van het betreffende apparaat. Meetapparaten
met aanschaffingskosten beneden f 1.000,- ondergaan dezelfde be
handeling per groep, per afde11ng.
Wanneer de normale afschrijvingsperiode van 4 resp. 7 jaar verlopen
is, wordt vanaf dat moment ieder jaar 1/4 resp. 1/7 van de halve
vervangingswaarde in rekening gebracht bij de betreffende afdeling.
Meetapparaten met aanschaffingskosten beneden f 1.000,- worden na
de normale afschrijvingsperiode niet meer in rekening gebracht.



9

...
De opgegeven reden voor deze doorberekening is tweeledig:

1) grote verschillen in kosten tussen afdelingen, waarvan de ene
met veel meer oudere apparatuur werk~ dan de andere, worden
opgeheven.

2) het afvoeren van veroud~rde apparatuur wordt bevorderd.

De winat, welke op deze wijze ontstaa* (door het afscbrijven van
reeds afgescbreven apparatuur) komt terecht in het fonds -Reserve
levensduurrisico". (Hiervoor moet uiteraard weI winstbelasting
worden betaald). Vanaf 1960 wordt 50~ van de toeneming van het
tonds "Reservelevensdulirrisico" geboek~ ten gunste van de resul
tatenrekening. Dit bedrag kan dan eventueel weer ten gunste van de
diverse afdelingen worden geboekt. Ala rente. over de meetappara
tuur wordt 6% van de halve vervangingswaarde in rekening gebracht.

Apparatuur wordt over het algemeen ten koate: ;Yan een bepaalde order
aangeschatt alsl

a. het zeer specifieke apparatuur betrett~

b. voor de betreffende order zeer veel apparatuur benodigd is.

Wanneer een meetapparaat wordt aangeschatt op koaten van een order
wordt hij weI ala investering geboekt (investeringsaftrek), maar
in ~~ns afgeachreven en op kosten van de order geboekt. Bij even
tuele overname door de f~briek worden deze apparaten op 5~ van
hun vervangingswaardegepoekt·en afgeschreven.

Om een indruk te geven van het percentage van de totale kosten
van een afdeling, dat word~ ingenomen door de daar aanwez1gemeet
apparatuur, volgen op de volgende bladzijde enkele voorbeelden,
ontleend aan de begroting 1965/1966. Onder de totale kosten
worden verstaan, alle kosten die op de afdeling drukken, dUB ook
de doorberekening van dienstverlenende afdelingen, gebouwen, enz.



Onder taande bedragen zijn weergegeven in guldens.

Afdelingl meetapp. met meetapp. met afschrijving totale percentage
afschr. termi n afschr. termijn kosten v.d. ingenomen
van 4 jaar van 7 jaar afdeling door afschr.

meetapp.

Dntw. Mobiele 98.600 143.700 45.180 1.006.200 4,5 "Radio

Beproeving Omroep 299.880 328.706 121.928 1.568.573 7,8 "+ T.V.
r

Voorontw. Radio 222.150 261.400 92.880 1.030.000 9 "Ontw. Str. Verb. 535.000 252.400 169.806 1.518.760 11,2 f1,

Bepr. Str. Verb. 297.700 198.500 102.800 858.867 12 " . ~
0

lIeetapparaten 192.930 597.110 133.535 967.010 1,,8."

De andere laborator1a en Beproev1 gsafdelingen bev1nden z1ch tUBsen de 4,5 " en 13,8 ".

In bovenstaande bedragen 1a n1et pgenomen de 6 %rente, welke over de halve vervang1ngswaarde van de
meetapparatuur ten laste van de a del1ng wordt berekend.

Overgenomen van de begrot1ng 1965 - 1966.

wordt ..
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3.2. Het gebruik van de meetapparaten.

Zoals reeds vermeld, bevinden zich in het bedrijf ruim 9.000
meetapparaten. Wanneer men dan consta~.ert dat ± 300 personen
zich min of meer regelmatig van de,ze electronische hulpmic:tde
len bedienen,bij hun onderzoekings- resp. beproevingswerkzaam
heden, lijkt dit aantal van Z 30 apparaten per man op het eerate
gezicht vrij ruim.
Toch wordt er hier en daar een tekort san bepaalde apparaten
geconstateerd. Dit verschijnsel roept de volgende vragen Opt

.'
a. welke meetapparaten wil men er dan nog bij hebben7
b. wordt de meetapparatuur, welke aanwezig i8, weI zo eff1c18nt

mogelijk gebruikt?

Om op deze vragen een ~twoord te vinden zal het gehele
systeem van mensen en meetapparaten, zoals dit in hoofdstuk 3.1.
is beschreven, onder 'de loupe genomen moeten worden.
Gezien vanuit de afdeling' Meetapparaten ziet dit systeem er
uit, zoals op blz.12 is weergegeven.

Korte beschrijving van het systeem, zoals men dit vanuit de
afdeling Meetapparaten waarneemt.
Iedere afdeling hee~t zijn eigen meetapparatuur, die al of
niet in gebruik h~r en der over de afdeling verspreid,staat.
Tegenwoordig aoms al in daartoe geplaatste stellingen. Indien
men een apparaat nodig hee~t, dat men niet op de eigen afde
ling kan vinden, wordt weI eens getracht dit bij een naburige
afdeling tijdelijk los te krijgen. Indien moge~ijk wordt echter
een bestelling geplaatat bij de ,afdeling Meetapparaten, opdat
men zelf over voldoende apparaten beschikt.

Als eerste gedeelte van het onderzoek wordt aan de mensen (de
assistenten) gevraagd hoe zij zich in dit syateem geplaatst
zien t.o.v. de door hen te gebruiken meetapparatuur.
In het tweede gedeelte van'het onderzoek zou men kunnen zeggen
d~t de omgekeerde vraag wordt gesteld san de meetapparaten
(echter weI via de assistenten). Dit tweede gedeelte houdt
nl. in een onderzoek naar de bezetting van de meetapparaten.

De afdeling Mechanische- en Klimatologischebeproeving wordt
niet bij het onderzoek betrokken, daar deze afdeling een uit
zonderlijke positie inneemt, wat betre~t zijn meetapparatuur en
het gebruik daarvan.
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3.2.1. De enguAte.

Onder de medewerkers van de laboratoria en de Beproevings
afdelingen (voortaan te noemen B.A.) is een enquAte ge
houden met als doel:

Het verzamelen van gedetailleerde gegevens omtrent de
situatie, waarin de gebruiker van de meetapparatuur
zich geplaatst ziei, met betrekking tot de hem ten
dienste staande meetapparaten.

Hierblj werd~ behalT8 feiten ook meningen verzameld, Het
bestaan van deze meningen is eveneens een feit; of de me
ningen op waarheid berusten is een andere vraag, die ten
dele later door eigen waarneming is gecontroleerd.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste vragen
met een samenvatting van de op de betreffende vraag ver
kregen antwoorden.
Met Drs. Crombag (psycholoog T.H.E.) is uitvoerig over
legd over de vorm van de vragen.
Het commentaar op de verkregen vragen vindt U onder het
hoo~d trKanttekeningen" op blz. 18 e.v.
De vragen zijn mondeling gesteld aan 40 personen, waarvan
er 21 op de Iaboratoria en 19 op de B.A.'s werkzaam ziJn.

Vraag

1,) Maakt U, bij de meeting
--------waaraan IT nn werkt, ge

bruik van een eisenblad?

2) Maakt U, bij de meting
waaraan U nu werkt, ge~"

bruik van een afregel
voorschrift?

,.) Wie bepaalt er, bij deze
, meting, welke meetappara

ten U gebruikt?

Lab.

21 zeIt

Antwoord

B.A.

15 ja

14 ja

10 zelf
9 afregelvoor

schrift

4) Welke meetappar~ten
gebruikt U bij deze
meting?

totaal in
gebruik
150 app.

totaal in
gebruik
169 app.
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Vraag Antwoord

5) Weet U of _r meet
apparaten bestaan
welke U voor de bet~ok

ken meting beter kunt
gebruiken dan de genoem-
de? .

Welke?
Welke voordelen zou dit
hebben?

6) Wanneer ~~n van de ge
noemde apparaten uitvalt
kunt U die dan vervangen
door een ander type in
het bedrijf aanwezig appa
raat?

aantal apparaten waarvoor men
liever een beter apparaat sou
gebruiken.

17 6
genoemde voordelena
a. nauwkeuriger 7 ,
b. eenvoudiger ·te be- e 2

dienen
c. minder storingen 0 1
d. meer mogelijkheden 4 1
e. stabieler I 2 1
f. effici~nter 6 1-27 9

aantal apparaten vervangbaar door
een eenvoudiger, typel

Welke? 15 10

Welke nadelen zou dit ,genoemde nadelen: Lab. B.A.
hebben? a' onnauwkeuriger 6 ,

b' moei lijker te 4 2
bedienen

c' meer storingen 1 0
d' minder mogelijk- 3 1

heden
e' 1nstabieler 2 2.p, -~ ... ~"" .... "".p+,~,...;", ...... ".t ~--- - , ,

19 13

Bij het beantwoorden van de laatste vraag is opvallend, het
aantal in gebruik zijnde Tektronix oscillografen
21 Lab. + 6 B.A., dat vervangbaar bleek door een veel goed
kopere Philips oscillograaf (n.l. 9 Lab. + 4 B.A.).

1. Hoe vaak leent U meetapparatuur?
1). Welke U niet langer dan ~~n dag nodig hebt,

a. op Uw eigen afdeling? ••••••.•• z1e histogram j

b. buiten Uw eigen afdeling? ••••• z1e histogram J

2). Voor langer dan ~~n dag,
buiten Uw eigen afdeling? •••••• zie histogram
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Hoe vaak leent U? Hoe vaak wordt er b1j U
geleend?

A 1.1. D

gfedc

voar m1nder dan 1 deg

ba

a

'h..........t~£....1f---oo~l--"~

I.

"n .,

r
.~

,t

..

gfedcb

voor m1nder dan 1 dag
e1gen afd.

a

If

'L

n

1
''1

,~

gfedob

voar langer dan
1 dag

E

a

11.

t

l'

r
'"
,\

I.

"
n "

f .gedc

voar m1nder dan
1 dag buiten afd.

B

a

,.1
III

II

u.,
n ,"

voar langer dan
1 dag buiten afd.

n

I.,.
n "

1
'11

11

..
8

".,

a b o e f g

a. vrijwel dagelijks
b. meermalen per week
c. eens per week
d. eens per veertien dagen
e. eens per drie weken
f. "ns per maand
g. bijna nooit

r:a '" beproevingsafdeling

-0 K laboratorium

n • aantal antwoorden in bepaalde
categor1e
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Vraag

7a • Hoe vaak wordt er bij U
geleend?

1) voor minder dan &&n dag?
2) voor langer dan I&n dag?

Antwoord
Lab. :a.A.

zie histogram D
zie histogram E

De antwoorden zijn als voIgt voorgecodeerdl
a. vrijwel dagelijks
b. meermalen per week
c. &Ins per week ,
d. ~~ns per veertien dagen
e. &~nB per drie weken
f. &~nB per maand
g. vrijwel nooit

De resultaten zijn weergegeven in de histogrammen op blz.1~
I

8. Hoe vaak moet U zoeken naar·
meetapparatuur en hoeveel
tijd kost U dat?

Van de 40 ondervraagden ga
ven 23 personen OPt regel
matig tijd te verl ezen met
het zoe ken van meetappara
tuur. De gemiddelde geschat·
te zoektijd per keer be
draagt' 1,8 uur.
Door daze 23 personen werd
per maand volgens hun Bchat
ting 194 uur besteed aan he
zoeken van meetapparatuur.

die veer U het moeilijkst

die voor U vrijwel altijd

9. Noem eens twee meetapparaten,
te krijgen zijn.

9a • Noem eens twee .eetapparaten,
onmiddellijk te krijgen zijn.

Dp. Q:enoemde meetapparaten zijn op de volgende bladzijde't"
in twee kolommen w.ergegeven, met achter de nawe van het
apparaat het aantal maal, dat deze werd genoemd.

Verder zijn er nog achttien meetinstrumenten, welke 64n
maal in de linker kolom genoemd werden en vijf, die ~en

malig in de rechter kolom genoemd werden. Achter de naam
van het apparaat zijn de aanschaffingskosten weergegeven.



Moeilijkst t Gemakkelijkst.

trequentieteller R.P. (t.13.500,-) 13 frequentieteller R.P. Cr.1,.SOO,-rl- 3
F.M r Sign. Gen. SW~F (f. 6.000,-) 1 F.M. Sign. Gen. SMAF (t. 6.000,-) 1
oscillograat Tektronix (t. 7.000,-) 1 oscillograaf Tektronix (f. 7.000,-) 9
zwaaimeter Marc. TF 791D (f. 3.630,-) 1 zwaaimeter Marc. TF 791D (f. 3.630,-) 2
.!2eding P!.-4804 Jf._1.530,-)_ 2 _ voeding PE_ 4804_ {J • .h530,=2 11- - - - - - --
sampling scope Tektronix (f.11.290,-) 8 sampling scope R.P. (f. 9.700,-) 1
pU1sgenerator R.P. (t. 8.000,-) 2 osci11ograaf Philips (f. 880,-) 9
se1. ontvanger R&S ESU (f.12.240,-) 2 toongenerator (GM23080a) (t. 650,- 15
po1yskop (t.10.700,-) 6 buisvo1tmeter (div.) (t. 600,-) 20
spectrum analyser (f.44.300,-) 2 meetzenders (div.) (f. 7.000,-) 3
wobbelops telling W&G (f. 4.600,-) 2 wattmeter Bird (f. 540,-) 2 ~

-.J
sign. gen. Boonton 202H (f. 7.070,-) 2 sign. gen. Tektronix 190 (f. 1.650, .. ) 2
dietorsiemeter R.P. (t. 3.000,-) 2
ontvanger R&S FMV (t. 5.410,-) 2

..



18

10. Hebt U klachten of opmerkingen over de meetapparatuur of het
beheer er van?

De klachten, die meer dan ~~n maal werden genoemd, zijn de
volgende:
I Men moet te lang zoeken naar de meetappara~uurJ men

weet niet w~t wd~r te vinden. is. (5x)
II Sommige mensen zitten te vast op hun meetapparatuur,

men is niet genegen om het even uit te lenen, ook a1
heeft men het betreffende apparaat zelf op dat moment niet
nodig. (3x)

III De meetapparaten die stuk gaan moeten in reparatie gew
bracht worden, maar niet kapot in het rek gezet wordeD,
zodat ze daarna weer door een ander gepakt worden. (3%)

IV Er is een te grote verscheidenheid van aansluitpluggen. (3%:

Kanttekeningen.

ad 3. Meer dan de helft van de ondervraagden op de B.A. geven a1s
antwoord dat ze zelf bepalen welke meetapparatuur ze gebruikan.
Op de laboratoria bepaalt iedereen uiteraard zelf welke meet
instrumenten hij gebruikt. Dit vereist van de gebruikers een
vrij uitgebreide kennis van de in het bedrijf aanwezige appara
tuur.

ad 5. Op de laboratoria wil men graag 11~ van de in gebruik zijnde
apparatuur door een beter apparaat vervangen zien, terwijl dit
percentage op de B.A. 3,5~ bedraagt.
Dit verschil kan twee oorzaken hebben&

1. op het laboratorium stelt men hogere eisen aan de apparatuur.
2. op de B.A.'s werden de vragen 5 en 6 gesteld aan de afde-

lingschef. Het zou kunnen zijn dat deze minde~ aandacht
schenkt aan b.v. de factor bedienbaarheid of de persoonlijke
voorkeur van de gebruikers.

Eventueel kunnen in mijn ogen beide ~ercentages laag genoemd
worden.
De oorzaak van deze lage cijfere kan zijn:

- men heeft de juiste apparatuur
- men kent de betere apparaten niet.

Beide oorzaken komen voor, waarvan de eerstgenoemde het meest.



ad 6. Het antwoord op deze vraag is ~oor velen moeilijk te geven,
omdat er soms vele weinig uiteenlopende typen van een bepaald
apparaat bestaan.
In de antwoorden zijn aIleen die apparaten opgenomen, die ver
vangbaar bleken door een veel eenvoudiger (goedkoper) type.

ad 5. Voorbeeld van een apparaat, ~at men Iiever door een betere
en 6. zien:vervangen zou

Bij het meten aan een pre-emphasis filter op de afdeling O.S.V.
wordt gebruik gemaakt van een:

signaalgenerator Tektronix 190B
+ buisvoltmeter R.P. 400 B

Men zou liever gebruiken een:

pegelsender W&G TFPS 42
+ pegelmesspr W&G TFPM 43

(f 2.650,-)
(f 1.400,-)

(f 7.600,-)
(f 8.100,-)

De voordelen van de laatstgenoemde apparaten t.o.v. de eerst
genoemde zijns

1. grotere stabiliteit (zowel frequentie als amplitude);
2. beter gedefinieerd uitgangssigna~l op beter gedefinieerde

uitgangsimpedantie;
3. de ontvanger is ongevoelig voor eventuele signaalvorming.

Voorbeeld van een apparaat, dat vervangbaar is door een veel
goedkoper apparaat. Bij het meten aan een 60 Mc voorversterker
op de afd. B.G.R. wordt gebruik gemaakt van een:

clip-on DC miili amp.meter HP 428A (f 2.700,-)

Deze is vervangbanr door eena

A.V.O. 8 (f 270,-)

De nadelen van het laatstgenoemde apparaat t.o.v. het eerst
genoemde zijna

1. men moet het cercuit onderbreken, zodat men minder snel
op verschillende punten kan meten.

Het vaststellen welk meetapparaat voor een bepaalde meting het
best kan worden gebruikt, zodanig dat aan de gestelde meet
eisen kan worden voldaan en tev~ns zo goeakoop mogelijk wordt
gewerkt is niet altijd even eenvoudig.
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Belangrijke factoren hierb1j zijn, er van uitgaande dat me~ aIle
in aanmerking komende apparaten aan de meeteisen tan worden
voldaanl de bezett~ . van de eventueel te gebru1ken .eetappa
ratuur op dat moment; de kosten van deze meetapparatuurl de
tijdbesparing, welke hetene meetapparaat t.o.v. het 811dere kan
opleveren en evt. andere voor- en nadelen van een bepaald
apparaat.
Toch mag weI gezegd worden da~ o.a. met het oog op het gebruik
van de juiste meetapparatuur het bijzonder wense11jk zou
zijn, wanneer 1edereen op de B.A. met een goed afregelvoorschritt
zou kunnen werken, ,waarop de te gebruiken meetapparatuur staat
aangegeven, evt. met enkele vervangingamogelijkheden.
Op de laboratoria dienen de afdelingschefs reap. groepsle±'ders
er op toe te zien dat niet onnod1g de bezetting van de dure
apparatuur wordt opgevoerd.(zodat er onnodig nieuwe agngeschatt
zullen worden).

ad. 7 Het ligt voar de hand dat op een laboratorium meer geleend
wordt dan op een Beproevingsafdeling.
Op een laboratorium heeft men dikwijls een meetapparaat slechta
voor korte tijd nadig, terwijl men op de BgA.'a langer ~et

dezelfde meetopstelling werkt.

ad. 8 Bij 40 personen bleek het geschatte verl18a 194 uur per maand.
Het aantal gebrui~ers van meetapparatuur op de laboratoria
en de B.A.'a samen bedraagt minimaal 180 perGon~n (dit aantal
varieert).
Bet geschatte verlies voor 180 personen bedraagt dus

~ x 194 uur - 873 uur per maand.
Wanneer we het uurtarief van 1 man laag stellen, b.v. f 20,
dan betekent dit nog eenverlies van f 17.460,- per maand.
Indien we de gemiddelde zoektijd terug kunnen brengen van 1,8 uur
naar 0,9 uur, dan levert d1t een besparing op van minimaal
f 8.730,- per maand (of f 100.395,- per ja8r) op de orderkos
ten.
Het werkelijke verlies is echter minder, daar slechts Z 7~

van het uurtarief bestaat ui t salaris )or afs"i::f,lTij.Y1.tLg:aeetappara
<tuUJ" + hu1svestiilg; de re:stere~de 3~ zijn indirec'te kOB'tsn.'.•

welke via dit uurtarief op de orders worden doorberekend.



Deze mogen dus niet als verlies geboekt worden, wanneer de
assistent zijn tijd besteedt aan het zoeken naar aeetapparatuur.
Een globale schatting van de werkelijke besparing, indian we de
zoektijd tot de helft kunnen reduceren, bedraagt due ± f 70.000,

per jaar.
Alhoewel men zich af kan vragen, 1n hoeverre de op deze vraag
verkregen antwoorden ala objectief mogen worden beschouwd, 1s
het duidelijk, dat hie~ een besparing mogelijk is, door er, op
welke manier d8n ook, voor te zorgen dat de op een bepaald mo
ment gewenste apparaten voor de assistenten gemakkelijk te vin
den zijn.

ad 9. In deze lijst vindt U een sprekend voorbeeld van het gebrek aan
communicatie dat er bestaat tussen de diverse afdelingen 1nzake
de vraag en aanbod van meetapparatuur.
De eerste vijf geneemde typen komen in beide kolommen voor,
d.w.z. dat ze in de ene afdeling gemakkelijk te krijgen zijn,
terwijl men er in een andere afdeling bijna niet aan kan komen.
Verder zien we het logische verschijnsel optreden, dat over het
algemeen de vrij kostbare apparaten moeilijk verkrijgbaar zijn,
terwijl men over de goedkopere zoals toongeneratoren en buis
voltmeters ruim kan beschikken.

ad, 10 Het is een duidelijke zaak, wAt veor de gebruikers het grootste
probleem iSI het "verzamelen" van een meetopstelling,
Doer de ervaring is bij velen het i~ee gegroeid: alles wat ik
uitleen zie ik niet meer terug. Vandaar dat sommigen zeer moeilijk
iets uitlenen, wanneer ze denken het betreffende apparaat zelf
binnen een week weer nodig te hebben.
Het niet in reparatie brengen van een kapot meetinstrument heeft
twee ongunstige gevolgenl

1. iemand anders pakt hetzelfde apparaat om er mee te gaan werken
en komt na veel tijdverlies tot de ontdekking dat het kapot is.

2. een apparaat dat kapot in het rek staat, meestal totdat de perio
dieke controleur hem in reparatie stuurt, wordt langer aan de
roulatie onttrokken dan nodig is.

Conclusie: I

Daar een groot percentage van ~e gebruikers zelf bepaalt welke meet
apparatuur ze gebruiken, moet er door hen voldoende aandacht wor
den geschonken aan de kennis van de in de fabriek aanwezige
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meetinstrumenten. D1t bevordert de mogelijkhe1d van uitwiase
ling. Men is dan niet genoodzaakt slechts dat apparaat te ge
bruiken dat men toevallig kent.
De informatie omtrent vraag en aanbod van meetapparatuur op
korte termijn dient spepel te verlopen tussen aIle afdelingen.
Het langdurig zoeken naar een bepaald apparaat, ook binnen een
afdeling dient voorkomen te worden.
Er moet voor gezorgd worden dat een kapot apparaat direct in
reparatie gestuurd wordt.

Naar aanleiding van de laatste drie punten zou men z1ch kunnen
afvragen of het zinvol (c.q. voordelig) 1s in de fabriek meer
dere magazijnen te plaatsen.
Om een beter inzicht te ve~krijgen in de mogelijkheden, die
hiertoe aanwezig zijn en de f1nanciele consequenties daarvan,
zullen eerst de resultaten van het volgende onderzoek worden
uitgewerkt.



23
,

3.2.2. De bezetting van de aeetapparaten.

Om de benodigde gegevens te verkrijgen voor het maken van
een analyse van de bezettingsgraad .van de meetapparaten.
werd op de volgende wijze te werk gegaan. I

De gebruikers van de meetl~strtimentenvulden iedere halve
dag op een hiertoe verstrekt formulier in, welke apparaten
zij die ochtend resp. middag hebben gebruikt. D1t tormulier
is hieronder weergegeven.

.Afd. rn A ~R.. l'faam rt .UJ. fZ~ /week!l.r. J 3 cf
~....

Heeft U een bepanld meetapparaat op een ochtend of een
middag gebruikt (detijdsduur is niet van belang) zet dan
achter het codenummer, onder de betreffende ochtend resp.
middag een "X".
Vermeld alleen die meetapparaten, met behulp waarvan U
~derdaad metingen hebt verricht en niet die welke alleen
maar ingeschakeld zijn.

Ma. Di. Wo. Do. Yr.
0 m 0 m 0 m 0 m 0 m

RR S"l40J x X X X X X X ~. s. ~
RR ((., !o S, X X X X X X

0

X X- X
I

X. )(RR 1'1.11 X- X x X X lJ "1M

RR \i(P .... n X X X X X X X

RR ~"icn X X X X
I

RR

Door deze gegevens te verwerken op investeringslijsten per
afdeling, kunnen overzichten worden gemaakt van de bezetting
per afdeling, per soort, per type, per jaar van aanschat, enz.
Aan ditonderzoek hebben deelgenomen, alle medewerkers van de
reeds eerder genoemde. afdelingen.
De apparaten, die uitgeleend zijn aan een andere afdeliDg,
worden uiter~ard aldaar geregistreerd, maar deze gegevens zi~n

verwerkt op de inventarislijst van de afdeling waar ~e thuis
horen.
De meetapparaten die in het buitenland verblijven zijn uit
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de lnventarislijsten geschrapt, zodat ze niet mee doan blj de
beoordeling van het gebruik.
Dit is eveneens gebeurd met de apparaten die werden gebruikt
in de Eldo-toren en met de apparaten die uitgeleend waren aan
de afdeling M.K.B.
Het onderzoek heeft zes weken geduurd.
ladera week werd door ~ 193 personen een formuliertje lngevuld,
waarvan op de laboratoria 77 personen en op de B.A.'s 116 per-
Bonen.
Uiteraard zijn de resultaten van dit onderzoek afhankelijk van
de tijdens deze zea weken onderhanden werkzaamheden.

Wat is de betrouwbaarheid van deze gegevens?
Door somrnigen werd slechts &'ns in de zoveel dagen of zelfs '4n
keer in de week het betrokken formuliertje ingevuld.
Velen deden het plichtsgetrouw iedere dag.
Het blijkt echter voorba!ig, de conclusie te trekken dat laatst~

genoemden dan weI geen f?uten,zullen maken en de eerstgenoemden
weI zeer onnauwkeurig zullen zijn.
N.I. iemand, die gedurende de hele week hetzelfde werk doet met
dezelfde meetapparaten, vult aan het eind van de week zijn
formuliertjein, zonder ~~n fout te maken.
Een laborant, die elke dag bij houdt)wat hij gebruikt heeft,
kan echter weI eens iets vergeten, omdat hij vaak veel ver
Bchillende apparaten gebruikt, aoms maar even.
Een manier am toch ,een indruk te krijgen van de gemaakte fout,
is, aan de deelnemers ·te vragen een schatting te geven van de
door hen gema8kte fout. Gevraagd ward aan de hand van een be-
pa'ild formulier,(aantal kruisjes=a.) hoeveel kruisjes dit

I

eventueel van de werkelijkhei,d zou kunnen afwijken. Zeg b,
kruiBjes~ De fout in de gege~ens op dit papiertje is due

b ;
a ± b X 100%, als a. het totale aantal kruisjes is dat op
het formulier staat. Daar deze gege~en8 vrij orinauwkeurlg zijn
heeft het geen zin hiermede een nauwkeurige berekening te gaan
uitvoeren.
Wanneer we aannemen dat, het.aantal kruisjea per blaadje een
normale verdeling volgt~ kunnen we van de procentuele

*' Een steekpro2f van 50 formuliertjes is getoetst aan de normal.
verdelin~ (X - toets). Er blijkt geen signifioant verschil te
beataan ( (X = 0,1). .
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onnauwkeurigheid het gemiddelde en de spreiding bepalen om
de onnauwkeurigheid van het totale onderzoek aan de weet te

komen.
De onnauwkeurigheid van het geheel der wanrnemingen blijkt nu

t e z i j n 5, 25" (G &9 6, 9") •
Bij deze besehouwing moeten we in aeht nemen dat deze onnauw
keurigheid geldt voor het totaal der apparatuur.
Wanneer we eehter een groep apparaten gaan bekijken (b.v. seopen,
signaalgeneratoren enz.), dan zal de onnauwkeurigheid van de
gegevens betreffende de grote belangrijke apparaten kleiner
zijn, daar het vaak kleine dingetjes zijn, zoals verzwakkers,
units en kleine huIpstukken, die'men gemakkelijker vergeet.
Deze laatste bepalen voor een groot gedeelte de totale fout.

De resultaten.

In eerste instantie is de bezetting onderzocht van een groep
apparaten, waarvan op bet Hoofdbudget 1966-1967 nieuwe exem
plaren zijn aangevraagd.
Onderzocht werden aIleen die apparaten, waarvan reeds minimaal
5 exemplaren in het bedrijf aanwezig zijn.
20 vinden we bijvoorbeeld het volgende resultaAt:

'IS J- ~(;~~~~o-~~~~~~

H,r. miui vol t rn. Gm 6fI!J •..,

1
/0

5

-------+,~
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Meerdere resultaten zijn opgenomen als bijlage van dit
rapport.

Van de genoemde groep, waarvan dus nieuwe exemplaren zijn
aangevraagd, mag worden verondersteld, dat zij tot de meeat
gebruikte apparaten behoren.
Bij de berekening van de, resul taten hebben niet meegeteld:
KURU's, LARU's vaste verzwakkers, units voor oscillografen, enz.,
waarvan zou kunnen worden aangenomen, dat als gevolg van on-

I

juiste gegevens een geflatteerd resultaat zou worden verkre-
gen. (Het is b.v. mogelijk dat iemand, die even een KARU heeft
gebruikt dit niet altijd genoteerd heeft, of dat iemand een
klein verzwakkertje over het hoofd heeft gezien).
Er blijven nu in deze groep .·~O. typen over.
Gemiddeld zijn per week in gebruik:

f 1.000,- : 197 van de 371 app~

346 van de 782 app.

kostprijs

kostprijs

totaal

f 1.000,- 149 van de 411 app. 36~

53"

44~

Uit de groep niet aangevraagde apparaten, waarvan per type
eveneensminimaal 5 exemplaren in het bedrijf aanwezig zijn,
is een steekproef van 25 typen genomen~

Gemiddeld zijn hier per week in gebruik:

totaal 120 van de 397 app. 30"

Men ziet uit deze resultaten dat de bezettingsgraad per afde
ling sterk varieert~

Door de invoering van de in het vorige hoofdstuk genoemde systeem
is het mogelijk een veel betere uitwisseling tussen de afde
lingen te verkrijgen, zodat er in totaal minder apparatuur
nodig zal zijn.
Om te berekenen hoeveel dan bespaart kan worden, moet een
criterium worden a2ngelegd voar het benodigde aantal apparaten
van een bepaald type. Wanneer· men dit aantal zeer ruim neemt,
n.l. het maximale aantal dat per week is gebruikt tijdens het
onderzoek, plus t van dit aantal.-waarbij dit extra aantal
minimaql 2 moet bedragen?- dan verkrijgt men de volgende resul
taten.(
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De onderstaande cijfers hebben betrekking op de apparaten
waarvan nieuwe exemplaren aangevraagd zijn:

(De hoeveelheid apparaten in'een:bepaalde categorie ia uitge
drukt in de vervangingswaarde)

aantal aanwezig 5 per type :
te Teal :

f 2.253.450,
f 262.090.-

aantal aanwezig 5. per, type I f 625.341,-

tot,'lal aanwezig
te veal

: f 2.878.790,
I f 262.090,-

De totale hoeveelheid meetapparatuur, in het bedrijf aanwezig,
heeft een vervangingawaarde van f 10.145.000,-.
Het percentage van de gevraagde apparatuur, dat nu te veel aan
wez1g is, is van de niet gevraagde apparatuur ook altijd te
veel geweest.(Er zal van deze laatste groep dus momenteel veal
te veel z1jn.)
Voor de berekening nemen we het percentage "te veel" gelijk aan
dat bij de aangevraagde meetapparaten. We vinden dana

te veel

Deze f 10.145.000 is als voIgt samengesteld:

bedrag
f 565.000
f 4.505.000
f 5.075.000
f10.145.000

afschr. term.
o jaar
4 jaar
7 jaar

al afgeschr.
....... - J.

f 1.620.000
f 2.020.000

nog af te Bchrijve~

f 2.885.000
f 3.055.000

Van de meetapparaten die nog worden afgeschreven zijn er dUB te

veel:
afachr. term1jn

4 jaar

+

7 ja~

Per jaar kost dit aan afschrijving:

232,000
4

== 93.000
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Hierbij moeten de volgende punten in ogenschouw worden genomen:

1. het criterium voar de benodigde hoeveelheid apparatuur
is zeer ruim.

2. de besparingen, op apparaten waarvan er Minder dan 5 in het
bedrijf aanwezig zijn, zijn'niet meegerekend, evenals de
mogelijke besparingen op kleine apparatuur, zoals units. ver
zwakkers, KARU's, LARUt s , enz.

Ter verbetering van het huidige systeem zijn meerdere mogelijkheden
denkbaer. E~n van deze mogelijkheden is hieronder beschreyen:

P1a~ts binnen een nader te defin1@ren groep afdelingen een maga
zijn meetapparaten. (evt. twee)
De beheerder van een dergelijk magazijn wordt aangesteld door de
afdeling Meetapparaten.
De taak van de magazijnbeheerder wordt nu als voIgt omschrevenJ

1. Hij houdt toezicht op de onder hem ressorterende meetapparaten.
2. Hij plaatst de apparaten die niet gebruikt zijn in het maga

zijn (in averleg met de as~istent die het betreffende apparaat
het laatst gebruikt heeft).

3. Indien mogelijk brengt hij de doar een assistent aangevraagde
apparaten~op de gewenste plaats. Bij voorkeur op een wagen
tje met luchtbanden. (Tijdig aanvragen voorkomt wachten)

4. Hij is de assisten behulpzaam bij het verkrijgen van apparatuur
van buiten de graep. (via de magazijnbeheerders van andere
groepen) •

5. Hij zorgt dat de defecte apparaten in reparatie worden gebracht.
6. Hij houdt een archief bij met de documentatie v~ de onder zijn

beheer zijnde meetapparaten.
1. Hij draagt er zorg voor dat de meetapparaten in het magazijn

op een overzichtelijke manier gerangschikt staan.

Criteria voar de samenvoeging van de meetapparaten van enkele af
delingen in ~~n groep moeten zijnl

1. De afdelingen moeten geographisch dicht bij elkaar liggen.
2. Het magazijn moet een minimale omvang hebben.
3. E~n magazijnbeheerder moet de betrokken afdelingen kunnen over

zien.
4. In een groep moet bij voorkeur de combinatie Laboratorium-B.A.

van ~~n producktgroep voorkomen.
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Aan de hand van deze criteria zouden we de volgende groepen kun
nen onderkennen.

I AGO; OSU; OR en LMOB
II BTO; LOT.TV; LOT.OMR; LOT.COMM en MARR
III BGR; BGS; BCOM; BSV en MKB
IV OMR; BMR en BMOB

Het geheel zal er dan uitzien zoals op de volgende bIz. is weer-
"*gegeven.

Dit houdt dus in, ·dat er vier magazijnbeheerders aangesteld zouden
moe ten worden.
De kosten van een magazijnbeheerder bedragen per jaar f 20,,000,

(opgave volgens de heer Weber, financi~le administratie P.T.I.
Huizen), te weten f 11.000,- loonkosten + sociale lasten en
f 9.000,- voor magazijnen,stellingen en huisvesting.
De stellingen en de huisvesting zijn echter reeds voor een gedeel
te aanwezig, zodat we aan extra kosten voor een magazijnbeheerder
+ f 15.000,- kunnen rekenen.
Voor vier magazijnbeheerders komt dit dus neer op een extra be
grotingspost van f 60.000,- per janr.
Het is niet de bedoeling exact te berekenen wat het financH!1e
resultant van deze wijziging zal zijn.
Uit de in dit rapport genoemde cijfera is echter duidelijk dat
di t reaulta'it in ieder geval posi tief zal zijn.
Op de manier, zoals reeds aangegeven in de "samenvatting", zal
dit leiden tot een toename van de productiviteit op de laboratoria
en de Beproevingsafdelingen"

/I

."..
In de financi~le organisatie behoeft geen verandering aangebracht
te worden. ladera afdeling schaft zijn eigen apparatuur aan. De
onderlinge: verhouding dient echter de nodige souplesse te vertonen,
zodat men niet iedere afdeling beschouwt als een apart fabriekje
dat op zich winst moet maken, maar men dient er van uit te gaan dat
alles uiteindelijk uit ~~n pot betaald wordt en dat daar oak de
winst in terecht dlent te komen~
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3.'. . Bet Hoofdbudget Meetapparaten.

Tijdens de gehouden enquAte is gebleken dat bijna aIle
afdelingschefs, op een enkele uitzondering na, niet erg
gelukkig zijn met de aanvraagprocedure zoals deze op het
ogenblik bestaat.
De bezwaren kunnen als voIgt weergegeven worden:

1. De procedure duurt te lang; men kan in februari niet
overzien wat men tot mei van het volgend jaar nodig zal
hebben. Het gevolg is een zeer ruwe 6chatting.

2. Voor de apparaten die men weI op korte termijn nodlg heeft
kost het te veel tijd om de gehele procedure (van februari
tot mei + levertijd) te doorlopen.

3. Op de afdeling meetapparaten zijn drie tot vier personen
van begin maart tot mei bezig met het vervaardigen van
keurige lijsten van meetapparaten die door de diverse af
delingen aangevraagd zijn, benevens een boekwerk met rede
nen (some uit de lucht gegrepen) waarOlll de betre:tfende ap
paraten zijn anngevraagd.

Deze lijeten moeten de goedkeuring van een hele budgetcom
missie verkrijgen. Voor de leden van deze commissie is het
vaak moeilijk te beoordelen, welk apparaa~Gnodig is en welk
niet.
Het resultaat ie dan ook zo ongeveer dat men zich bepaalt tot
het vaststellen V8n een bedrag per afdeling en de k~ze van
de apparaten over laat aan"'de afdelingschefs.
Wanneer het apparaat ';inderdaad besteld gaat worden, moet
op dat moment nogmaals eeD 1ndividuele aanvr~ag worden inge-
diend.

Waarom laat men niet een bUdgetcommissie beslissen over een
bedrag dat een bepaalde afdeling in dat jaar aan meetappa
raten aag besteden.
Een apparaat kan dan gedurende het gehele jaar aangevraagd
worden Jil

Over de juistheid vxn deze aanYrage kan door de chef van de
afdeling meetapparaten in overleg met de afd. chef beslist
worden.
In laatste instantie zou er dan de goedkeuring aan gegeven
moeten worden door ~~n van de leden van de bUdgetcommissie.
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,

VoordeelJ Deze procedure kost'veel minder tijd.
De benodigde meetapparaten kunnen sneller aangepast
worden aan de order planning.
Het bespaart de afdeling Meetapparaten een aaaB1en
lijke hoeveelheid werk •.

Nadeel I Het geheel der aanvragen wordt minder.overzichte11jk
(ook t.o.v. leverancier).
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3.4. . De Periodieke Controle,

Gemiddeld percentage uitval per controle gedurende de laatste
twee jaar. (De meeste apparaten worden 4x per jaar gecontro+
leerd)
Onder "uitval" wordt verstaan zowel "defect" als "bu1ten
tolerantie".

Oscillograaf Philips
Qscilograaf Tektronix
Plug-in units
Toongeneratoren
Buisvoltmeters (alg.)
G M 6014/6016
G M 6025
C-meetapparaten
Q-meetapparaten
L-Ileetapparaten
H..F. Wattmeters
Standaard Signaal Generatoren
Standaard Signaal Generatoren
Weerstands banken
Frequentie tellers
R-meetapparaten
Schrijvers

1000 Mc
100 Mc

15"
2~

9"
1,",
16"
28%

35%

1"
'"2"
8"

16"
22%
15%
13%
27%

b"
Deze voorbeelden zijn hier weergegeven om te demonstreren dat
het percentage uitval per soort apparaat sterk uiteenloopt.
Het zou logisch zijn, wanneer men er naar zou streven de
term! jnen van de periodieke controle zodanig t'e maken, dat
men gemiddeld per apparaat een bepaald (gewenst) uitvalpercen
tage zou verkrijgen.
Momenteel zijn deze termijnen vrij willekeurig gekozen. Een
formule voor een dergelijke termijn is niet te geven, daar het
verloop van het uitvalpercentag'e in de tijd slechts experi
menttel bepaald kan worden.
WeI ken een vuistregel gegeven worden, die hieronder is. ~
weergegeven.

~

Dit systeem is een variatie op een systeem dat bij het Ameri-
kaanse leger in gebruik is, genoemd in "An EDP Program for
Establishing Calibration Intervals" by James E.Mc. Guire.
ISA conference, Los Angeles, 1965.
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Stel dat het gewenste percentage uitval moet liggen tUBseD a - b ~.

Waargenomen percentage

(2b-a), 10

b-(2b-ta)%

a-b %

-~a-a 10

ia 10

Bijvoorbeeldl

Huidige termijn
in maanden

x

x·

Nieuwe termijn in
maanden

x

3/2%

2 x

Waargenomen percentage

17,5 %

10-17,5 %

5-10 "2i-5 "2! %

Huidige termijn Nieuwe. termijn in
in maanden maanden

3 1

3-. 2

3 3

:5 4

:5 6

Om grote Bchommelingen in de termijn te voorkomen is het aan te
bevelen voor het waargenomen percentage het gemiddelde uitvaleper
centage van de laatste vier controleB te nemen.
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4. Categorieering van de werkzaamheden op de Beproevinge
afdelinge~.
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Door de a£deling Technische Efficiency en Organisatie wordt
momenteel een onderzoek ingesteld naar de efficiency op'de Be-

I

proevingsafdelingen.
Om een inzicht te verkrijgen in de werkzaamheden welke op de
B.A.'s worden verricht, en de tijd die hiermee gemoeld ts p is een
categorisering van de'ze ~erkzaamheden noodzakelijk. Een ~egiD

van deze categorisering is het resultaat van ean onde~zoek. dat
gedurende vrij korte tijd werd verricht op de afde11ngen "Beproe
ving Televisie en Omroep" en "Beproeving Communicatie".
Het onderzoek bestaat uit een continue waarneming, van de werk
zaamheden gedurende 139 uur en '10 ~n. bij achtereenvolgens 12
assistenten~

Tevans is uit de verzamelde gegevens een eerste indruk te d~sti

leren van de percentages van de beschikbare uren op de B.A.'s
welke aan de diverse categori!n besteed worden.
De waarnemingen op de afdeling ETO (totaal 4180 min. verdeeld
over 9 personen) werden verricht bij de controle en afregeling
van d~ units.
Op de afdeling BCOM werden de wa[lrnemingen (totaal 4170 min. ver
deeld over 3 personen) v&rricht bij de systeemkeuring.
De werkzaamheden op de Beproevingsafdelingen kunnen in eerste in
stantie in drie hoofdgroepen worden verdeeld, te weten:

A. Controle en a£regelen.
B. Na-ontwikkeling
C. Opsporen en herstellen van fabricage £outen.

Een gedeelte van de tijd wordt besteed aan zaken die geen betrek
king hebben op het uit te voeren werk. Deze tijd duiden we aan
met de letter K.
Uit dit eerste (beknopte) onderzoek vinden we nu de volgende
gegevensl

BTO + BeOM BTO BOOM

A. Controle en afregelen 29,6~ 32,2~ 27,2~

B. Na-ontwikkeling 34,4~ 13,5~ 55,~

C. Opsporen en herstellen 25,5% 37,6~ 13,3~
van fabricage-fouten.

K. Niet op werk betrekk1ng 10,5~ 16,7~ 4,5~
hebbend.
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De genoe.de categorielnkunnen weer als voIgt onderverdeeld wordenz

min.

min.

min•

min.
min.

min.
min.
min.

min.

min.
min.

min.

65

30

80

20
25

120

165

50
117

35
212
247

lmeetpunten controleren
afregelen
• eetbladen invullen

2. werk aan onderdeel van de
meetopstelling, b.v. ijken
van meetapparatuur, repa
ratie van kabels, enz.

"'if3. zoeken naar meetapparatuur
4. verzamelen van de benodigde

papieren (eisenbladen, tekeningen, e.d.)
5. zakelijke gesprekken
6~ verwisselen van unit
7. montagewerkzaamheden aan unit of zender
8. mechanisch opknappen: poetsen, schuren,

oli~n, tappen van gaten, enz.
9. administratieve werkzaamheden, zoals

bonnen schrijven e.a.
onderdelen halen in magazijn
bestuderen van tekeningen
technische problemen (b.v.'aansluiting
van motor. Waarom loopt koelmotor niet
op 60 Hz?)
zoeken en vervangen van kapotte
onderdelen.

13.

10.

11.

12.

A. 1.

Totaal 2.473 min.

B~ 1. aanbrengen van reeds bekende wijzigingen 325 min.

B: 2,3~4 •••. enz. zijn eenmalig waargenomen gevallen.

2. uitgangsspanning van unit voldoet
ni$t aan het stabiliteits-criterium
(oorz.: weerst. heeft verkeerde waarde)

3. afwijking in de frequentie .karakteristiek
(overleg met Laboratorium vindt plaats)

4. het geleverde uitgangsvermogen van
de zender is te laag •
Een bepaalde voe.dingsspanning blijkt te zwaar
belast.

180 min.

I

90 min.

195 min.

~Dit percentage is vrij lang, daar in aIle gevallen werd waarge
nomen tijdens een bepaalde keuring. Het zoeken naar meetapparaten
kost de meeste tijd bij het opzetten van een nieuwe meetopstelling.
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Vroeger zat oscillator niet op deze .
voeding. De consequenties van deze wijziging
zijn niet goed bekeken.
Enkele weerstanden'moeten gewijzigd worden,
opdat de belasting afneemt.

5. de rustinstelling van de eindbuis verloopt.
Er treedt ergens oscillatie Ope Het blijkt
een thermisch verschijrisel te zi3n.
Oorzaak, oscillatle in schermroosterkring.
L·en C in serie met achermrooster. C wordt
2x zo groot gemaakt.

6."4. voormodulator van de 30 Kw zender voldoet
nlet. De gevoeligheid is te klein. Enkele
weerstanden moeten gewijzigd worden. Tevens
moet meter gewijzigd worden.

7. 8aymmetrie in de 30 Kw trap.
Hoe moet ik de zender afstemmen om de
anodeatroom in de vier eindbuizen even groot
te maken?
Het blijkt mogel!jk om tezamen met het
5 Kw gedeelte een juiste instelling te
verkrijgen. Hiervoor zijn twee ~xtra meters
vereist.

Totaal

980 min.

75 min.

1.020 min.

2.865 min.

c. 1. bedradingsfout (20x) 937 min.
2. slecht aoldeercontact (2x) 910 min.

3. draadeind open (1x) 35 min.
(waar moet hij aan?)

4. kortsluiting t.g.v. slordige montage (2x) 25'0 min.
5. component heeft verkeerde waarde'(andere dan 10 m:ln.

op tek.)

Totaal 2.142 min.



In deze appendix is een aantal oorbeelden opgenomen van de bezetting van bepaalde .eeta~paraten

gedurende de zes weken van het nderzoek.

Omschrijving Fabriek type aantal aanwezig maximum aantal gebruikt in weeki
aangevr. op.afd. 1 2 3 4 5 6

L.F. Generator Philips GM 230 1 BTO 2 0 0 1 0 0 0 a)

LMOB 0 0 2 0 0 0 b)

BMR ' 16 3 3 4 4 2 2
prijs: f.650,- 14 12 23 17 11 13

BeOM 15 10 7 8 6 10 6
68 50 68 33 63 47

39 38 39 29 31 9 7 8 8 7 7 7 >
Totaal 93l BMOB 14 50 60 56 68 41 62

CD

216 213 243 198 181 2 6 I::J
BaR 2 0 0 0 0 0 0 Po..,.

0 0 0 0 0 O· H
•

BSV 2 2 2 1 2 2 1
10 7 10 12 14 8

OR 6 1 2 2 1 1 2
1 9 8 6 4 12

AGO 3 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 4

LMOB 8 7 7 3 3 2 3
36 30 21 20 9 27

OSV 6 2 - 2 3 O' 0 0
7 14 18 0 0 0

a) max. aantal gebruikt LOT 4 2 1 2 1 1 2
b) bezetting ultgedrukt in halv 5 3 .4 .. ' 5 3 11

dagen TSV 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

-,



1 2 3 4 5 6

OMR 7 3 4 3 3 4 2
17 25 22 19 24 11

MARR 7 2 2 4 3 2 3
3 3 11 18 12 11

L.F. XY oscil- Philips GM 5639 2 LMOB 7 4 4 4 3 3 3
lograaf LMOB 31 27 31 20 26 16

pr1jsl t. 860,- BOOM 7 1 2 2 0 2 0
1 7 11 0 10 O'

Totaal 20 f 5
6 6 3 5

BMR 6 0 0 0 0 0 0
32 34 42 2.0 36 1 0 0 0 0 0 0

Laagspannings- Philips FE 4804 11 LMOB 5 5 5 5 5 , 4 J\)

. voedin.g 2 BOOM 46 35 43 37 28. 29
1 MARR 24 BSV BSV 5 2 2 2 2' 2
2 AGO 18 20 18 20 18 20
2 OSV 5 6

pr1jsl f.1.530,- BGS 8 4 3 4 3
.33 24 33 15 39 23

[69 58 63 56 61 60 OSV 22 13 12 10 8 10 10
Totaal 131 87 70 70 53 83 64

480 345 440 341 476 31 0TSV 2 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1

OMR 11 6 6 8 4 6 7
45 45 63 36 51 53

..
MARR 2 2 1 1 1 0 0

12 3 10 9 0 0

AGO 9 5 5 6 7 5 5
36 25 45 30 36 38



1 1 0 1 0 1
BTO 1 10 1 0 2 0 1

3 3 4 4 3 3BeOM 6 19 28 38 23 28 30

1 1 0 0 0 0
BMR 2 10 2 0 0 0 0

14 6 10 11 13 13OR 37 84 29 41 62 92 87

10 10 9 6 11 9BGR 12 78 60 65 35- 83 72

2 2 2 4 4 2
RTS 7 12 6 14 19 18 12

0 0 0 0 0 0
LOT.TV 2 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1
Sweepgen./ R&S SW.QB 3 BMR 1 7 1 1 1 4 10
Indicator BSV

BD 1 1 1 , 0 -0
TSV Lot. OMR 1 10 8 5 4 0 0

prijsa f. 10.700,-
1 0 1 1 1 1

9 9 RTS 1 9 0 • 6 10 10
[ 10 11 12 11

Totaal 13
65 64 5 0 0 1 1 0 186 67 74 OMR 1 0 0 10 e 0 2

2 2 2 2 2 2
OSV 2 20 10 18 17 11 16

2 3 3 2 2 1BSV 3 17 22 14 '14 9 10

2 2 2 2 :2 2
AGO 2 20 19 20 20 20 8



1 2 3 4 5 6

BTO 2 1 2 1 1 1 1
3 7 6 5 10 9

Selectieve R&S USVH 1 BeOM 1 1 1 1 1 1 1

voltmeter OSV 10 10 10 8 10 10

BTO 3
2 1 1 0 2 1

prijsl f. 7.850',- 13 2 4 0 5 10

8[3:
4 3 4 3 AGO 1 1 0 0 0 0 0

4 4 0 0 0 0 0
Totaal

23 16 26 25 30 1 1 1 1 1 1
MARR 1 2 1 2 6 10 10

RTS 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 0 0

~

ID' ' Genera- HP 606A 1 BMR" 1 0 0 0 0 0 0

tor BOOM 0 0 0 0 0 0

MARR 1 1 1 1 0 1 1

pr1jsI t. 6.180,- 4 3 10 0 9 10

7 L: 4 2 OMR 2 2 1 1 1 2 2
3 5 4 11 10 10 8 9 14

Totaal
33 20 24 34 28 LOT.COM 1 2 0 2 2 02 10 20 0 16 16 0

AGO 1 0 0 0 0 0 1
.. 0 0 0 0 0 4



1 2 3 4 5 6

Signaalge- Tektronix 190B LOT.COM 2
1 1 1 1 1 0

nerator 1 3 10 7 7 4 0

2 1 1 1 1 1 0
LOT~OMR 3 5 7 1 2 3 0

prijat f.1.650,- 1 1 1 0 1 0
LOT.TV 1 10 3 6 0 3 0

17/
8 6 6 5 6

Totaal BCOM 1
0 0 0 0 O· 0

38 34 38 26 27 1 0 0 0 0 0 0

BTO 3
1 1 0 1 2 1
3 3 0 6 16 5

OSV 1
1 1 1 0 0 1
5 3 6 0 0 6

OR 2
0 0 0 O. 0 0 \J1

0 0 0 0 0 0

BRS 2
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

MARR 2
2 1 2 2 1 0

11 8 18 11 1 0

FM Moduhtie- Marooni TF791n 2 BMOB 2
2 2 2 2 0 1

meter abr.Voorb. 11 18 . 14 19 0 10

OB 0 0 0 0 1 1

prijst f~3.630,-
BCOM 1 0 0 0 0 10 10..

10 r2~ 5 3 4 2 LMOB 5
2 2 0 0 0 0

Totaal 27 21 26 11 2
14 7 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 BMR 1
1 1 1 1 1 0

MARR 1 0 0 0 3 0 0
2 2 7 4 1 0
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