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SAMENVATTING. 

Bij Philips loopt momenteel een project, dat in 1990 voltooid 
dient te zijn, om de productie van het elektronenkanon van de 
beeldbuis te mechaniseren. Het project beslaat de inrichting 
van een aangepaste hal met 2 lijnen van 5 machines elk. De 
eerste machine, de kathode-unitmachine, is momenteel 
afgebouwd. Deze machine last 3 kathodes (voor de 3 kleuren) 
in de unit (de basis van het kanon). 

Vanwege het lage rendement van de machine (medio 187) is 
besloten enige problemen bij de machine te laten onderzoeken 
in het kader van edit) afstudeerwerk. 

Op basis van een literatuurstudie is bij onderzoek gebleken 
dat het rooster 2 contact voor Gebruiks Afhankelijk Onderhoud 
in aanmerking komt. Ook bleek dat de 3 ploegen de storingen 
op verschillende wijzen omschreven en identieke (?) storingen 
op verschillende wijzen behandelden. 

Het krachtenspel in de tang die de kathode oppakt is bekeken, 
waaruit bleek dat een halve tophoek van 20° voor de pen in de 
tang voldoet, dat 15° optimaal is, en dat de terugdrukveer 
voor de pen in de tang vervangen dient te worden door een 
krachtiger exemplaar. 

uit het onderzoek naar passingsproblemen van de kathode in 
het rooster 1 (vrij hoge uitvalspercentages) is gebleken dat 
de toegeleverde onderdelen hieraan niet schuld zijn. 
Waarschijnlijk lagen de inmiddels opgeloste problemen aan de 
machine-instelling. Voorts is gebleken dat de gebruikelijke 
steekproefgrootte van 10 stuks veel te klein is. Minimaal 100 
stuks, bij voorkeur 500 stuks zijn nodig voor nauwkeurige, 
betrouwbare uitspraken over het te verwachten 
uitvalspercentage. 

Een onderzoek naar het nut van buffers tussen de eerste 3 
machines heeft uitgewezen dat reeds met kleine buffers (200 
producten) het lijn-rendement verbeterd kan worden met 
ongeveer 12% (vanaf ongeveer 55%). 



SUMMARY. 

At Philips a project is now in progress for mechanization of 
the production of picture tube electron guns. The project is 
to be completed by 1990 and covers the installation of 2 
lines of 5 machines each, in an adapted workshop. The first 
machine, the cathode unit machine, has been finished. It 
welds 3 cathodes (for the 3 colours) in the unit (the basis 
of the gun) • 

An investigation based on a study of literature showed that 
the grid 2 contact is eligible for Use Based Maintenance. It 
was found also that the 3 shifts describe machine troubles 
differently and deal with identical (?) troubles in different 
ways. 

The mutual influences of forces in the tongs picking up the 
cathode were examined. This investigation showed that a half 
apex angle of 20° for the pin in the tongs is satisfactory, 
that 15° is optimum and that the return spring of the pin in 
the tongs must be replaced by a stronger one. 

The investigation into problems with fittng of the cathode in 
grid 1 (rather high percentages of rejects) showed that they 
were not caused by faults in the parts supplied. The 
problems (which meanwhile have been solved) were probably due 
to incorrect machine settings. In addition, the usual sample 
size of 10 was found to be much too small. At least 100, 
preferably 500 parts, are necessary for accurate, reliable 
statements on the percentage of rejects to be expected. 

An investigation into the usefulness of buffer stocks between 
the first 3 machines has shown that buffer stocks as small as 
200 parts already improve the line efficiency by 
approximately 12% (from approximately 55%). 



AANBEVELINGEN. 

Bij het vergelijken van de 3 ploegen in verband met het 
onderhoud is gebleken dat de ploegen niet op uniforme wijze 
werken. Zodra dit weI het geval is en van de storingen een 
goede boekhouding gehouden is, kan met de in hoofdstuk 3 
beschreven methode bepaald worden of een onderdeel voor 
Gebruiks Afhankelijk Onderhoud in aanmerking komt. 

uit de beschouwing van het krachtenspel in de tang is 
gebleken dat het nuttig is om bij de huidige tangen de 
terugdrukveer te vervangen door een zwaardere veer (S.N). 
Bij nieuwe tangen is het beter de halve tophoek van de pen in 
de tang 15° (was 20°) te maken, in cOmbinatie met een nog 
sterkere veer (10N). 

Bij het onderzoek naar de passingsproblemen van de kathode in 
het rooster 1, is gebleken dat steekproeven van minimaal 100 
stuks nodig zijn om aan de hand van de afmetingen van de 
kathode en rooster 1 uitspraken te kunnen doen over de te 
verwachten uitval. De kosten van de steekproeven worden 
hiermee te hoog om verder onderzoek rendabel te maken. 

Het onderzoek naar het nut van buffers wijst uit dat met 
kleine buffers grote verbeteringen in het lijnrendement 
bereikt kunnen worden. Een economische beschouwing moet nu 
duidelijkheid brengen over het al dan niet toepassen van 
buffers. 
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1 IHLEIDIHG. 

In de industrie wordt steeds meer geautomatiseerd, teneinde 
sneller, goedkoper en nauwkeuriger te kunnen produceren. Zo 
loopt er momenteel bij Philips een project om de productie 
van het elektronenkanon te mechaniseren. In dit verslag 
worden een viertal problemen behandeld, die in het begin van 
het project, dat in 1990 afgerond moet zijn, naar voren 
kwamen. 

1.1 DE KLEURENBEELDBUIS. 

Een belangrijk onderdeel van de kleurentelevisie is de 
beeldbuis (figuur 1.1). Drie elektronenbundels, opgewekt door 
het elektronenkanon, worden door periodiek varierende 
horizontale en verticale magneetvelden afgebogen teneinde het 
met fosfor bedekte scherm lijn voor lijn aan te stralen. Elke 
elektronenbundel raakt een met een andere kleur oplichtend 
fosfor, te weten rood, groen en blauw. Een masker met sleuven 
vlak voor het scherm zorgt ervoor dat elk van de 3 bundels 
aIleen het fosfor raakt van de juiste kleur. Het resultaat is 
3 gekleurde stippen, heel dicht bij elkaar, die lijn voor 
lijn een gekleurd beeld op de buis opbouwen. 

SKER 

-----H~.----

KONUS 

figuur 1.1: de beeldbuis. 

1.2 HET ELEKTRONENKANON. 

Het elektronenkanon is geplaatst in de hals van de buis. Drie 
indirect verhitte kathodes zenden elektronen uit. Deze worden 
vervolgens gemoduleerd, versneld en gebundeld door roosters 1 
tot en met 4 (G1 tot en met G4, G = grid, figuur 1.2). 
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figuur 1.2: principeschets van het kanon. 

Een positief potentiaalverschil tussen rooster 2 en de 
kathodes onttrekt de elektronen aan de kathodes. Een 
negatief potentiaalverschil tussen rooster 1 en de kathodes 
regelt de grootte van de elektronenbundel en daarmee de 
helderheid van de 3 gekleurde stippen op het scherm. De 
potentiaalvlakken tussen de roosters hebben dezelfde invloed 
op de elektronenbundels als een lens op een lichtbundel. Door 
een hoog voltage op rooster 3 worden de licht divergerende 
bundels vervolgens versneld en tot evenwijdige bundels 
gevormd. Ten slotte worden de smalle bundels door zeer hoge 
voltages op zowel rooster 4 als de binnenwand van de buis en 
het masker versneld, om kleine fosforstippen helder te laten 
oplichten. 

De roosters worden op hun plaats gehouden en geisoleerd door 
glasstaafjes, de zogenaamde multiforms. Het geheel vormt de 
unit. Een kompleet elektronenkanon (figuur 1.3) be staat uit 
een unit met in rooster 1 ingelaste kathodes (figuur 1.4), 
een plaatstel en een centreerbus. 

plaatstel 
(zonder stengel) 

unit 

centreerbus 

figuur 1.3: het elektronenkanon. 
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fiquur 1.4: de kathode. 

Het plaatstel bestaat uit een glazen stengel, 
plaatstelpennen, en een ring. Door de stengel wordt de buis 
vacuUmgezogen. De plaatstelpennen zorgen voor de 
spanningsdoorvoer naar de roosters. De ring houdt stengel en 
pennen op hun plaats, en zorgt voor de verbinding met de hals 
van de buis • De samengestelde centreerbus zorgt onder andere 
voor de juiste positionering van het kanon in de buis. 

1.3 DE KANONMECHANISATIE. 

Zoals al is vermeld, loopt bij Philips een project om de 
productie van het elektronenkanon te mechaniseren. Dit 
project omvat de bouw van een aangepaste productiehal met 2 
lijnen van 5 machines om komplete elektronenkanonnen te maken 
(figuur 1.5). 

De 5 machines en hun taak zijn: 
- de kathode-unitmachine; last 3 kathodes (rood, groen en 

blauw) in het rooster 1. 
- de gloeidraadmachine; verbindt de gloeidraden van de 3 

kathodes (positieve pool en aarde), door middel van 2 
bandjes. 

- de bandjesmachine; last bandjes 100drecht aan de vorige 2 
bandjes. 

- de rooster-plaatstelmachine; verbindt roosters en 
plaatstelpennen door er 5 bandjes tussen te lassen. 

- de centreerbus-unitmachine; last de centreerbus op het 
kanon, en voert twee controle-metingen uit. 

Vanwegehet lage rendement van de eerste machine (medio '87) 
is besloten enkele problemen die zich bij deze machine 
voordeden te Laten onderzoeken. Dit is gebeurd in het kader 
van dit afstudeerwerk. 
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2 DB KATBODB-lJlfITMACHIHB. 

De kathode-unitmachine (figuur 2.1, zie eerste uitklapvel) is 
de eerste machine uit een lijn van vijf machines. De 
standaard opzet van deze machines is gelijk: de frames zijn 
bij allen op dezelfde wijze opgebouwd, evenals het 
transportsysteem. In aIle machines wordt gebruik gemaakt van 
een nokkenas voor de volgordesturing, en allen hebben een 
PC20 als besturingseenheid. 

De invoer van de machine bestaat uit twee lijnen linealen, 
namelijk linealen met kathodes en linealen met units. De 
uitvoer bestaat uit linealen met units met ingelaste 
kathodes, en lege kathode-linealen. 

De capaciteit van de machine bedraagt 1890 stuks per uur. 

Het tijdschema van de machine is afgebeeld in figuur 2.2 (zie 
tweede uitklapvel). 

De drie hoofdtaken van de machine zijn: 
- het linealen-transport, 
- het coderen en 
- het inlassen van de kathodes in de units. 

2.1 HET LINEALENTRANSPORT. 

De kathode- en unitlinealen (figuur 2.3) worden via een 
buffer op de aanvoerbanden geplaatst. De aanvoerbanden lopen 
continuo De transportbanden tussen de bewerkingsposities 
maken een stapsgewijze beweging • 

.. 
-$-

..... l--t_o_t_a_a_I_2_7 __ k_a_t_h_o_d_e_s_.....11 

figuur 2.3: een unit-lineaal en een kathode-lineaal. 
(halve grootte) (ware grootte) 
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Omdat er sprake is van een stapsgewijze beweging van de 
transportbanden en het op drie posities uitnemen van kathodes 
uit dezelfde lineaal is het van belang dat de 
transportbanden altijd volledig bezet zijn, desnoods met lege 
linealen. 

De banden van de linealen lopen parallel door de gehele 
machine. Op de bewerkingsplaats worden de desbetreffende 
linealen tegengehouden en opgetild tegen een vaste aanslag 
(waardoor de hoogte-toleranties minimaal zijn). De stand en 
de aanwezigheid van de linealen worden door middel van 
sensors gecontroleerd. Tussen de continu lopende 
aanvoerbanden en de machinetransportbanden zijn sluizen 
geplaatst, die de linealenaanvoer tijdens de nauwkeurige 
machinebewerkingen blokkeren, om te voorkomen dat deze 
beinvloed kunnen worden door een mogelijke tik van tegen 
elkaar lopende linealen. 

2.2 HET CODEREN. 

Voordat de linealen de machine in gaan, wordt het 
lineaalnummer (in barcode) in de PC (besturingseenheid) 
gekoppeld aan de 10-cijferige code die op de units geschreven 
moet worden. Op de codeerpositie wordt het lineaalnummer 
gelezen en wordt de te schrijven code aan de codeerlaser 
doorgegeven. 
De opbouw van de 10-cijferige code is als voIgt: 
- 2 cijfers voor weeknummer; 
- 1 cijfer voor het indrukcircuit; 
- 2 cijfers/letters voor naam machinebediende: 
- 2 cijfers voor de roosterpartij; 
- 1 cijfer/letter voor het kanontype en 
- 2 cijfers/letters voor kathodepartij. 
AIle 10 de units in een lineaal krijgen dezelfde code. Deze 
code kan worden gebruikt in geval van klantenretour en 
klachten. 

2.3 HET KATHODE-INLASSEN. 

Achtereenvolgens worden de rode, de groene en de blauwe 
kathode ingelast, met behulp van een laser. De machine is dan 
ook voor een groot gedeelte drie-voudig uitgevoerd. 

Het inlassen van de kathode is een zeer nauwkeurige 
bewerking, zodat er zowel voor de unit alsook voor de kathode 
een goede centrering moet plaatsvinden. Verder moet ook het 
inregelen en het lassen nauwkeurig gebeuren. 

- DE UNITCENTRERING. 

De units worden, in de lineaal staande, voorgecentreerd op 
rooster 3, waarna de units nog vrij kunnen bewegen. Zodra de 
werkelijke bewerking plaats moet vinden, wordt de unit 
opgetild, nagecentreerd op rooster 1 en geklemd op de 
multiform ter hoogte van rooster 4. 
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- DE INSTELLING VAN DE STEEK VAN ROOSTER 1. 

Omdat er verschillende types elektronenkanonnen zijn, met 
verschillende G1-steken, moet de machine ingesteld kunnen 
worden. 

Dit instellen van de G1-steek geschiedt door de unitlineaal 
met unit-centrering ten opzichte van de kathodetang te 
verschuiven. Dit geschiedt met behulp van een micrometer
spindel met digitale uitlezing. 

- DE KATHODETANG. 

De kathodetang (figuur 2.4) heeft twee beweegbare bekken, die 
open en en sluiten in twee stappen. De grote tangopening is 
voor het "zoeken" van de kathode. Wanneer de tang over de 
kathode gezakt is wordt de tang tot de kleine opening 
gesloten. Dan wordt de kathode met perslucht verticaal omhoog 
geblazen tegen een aanslag op de binnenbus, waarna de tang 
geheel gesloten wordt. Hierbij wordt tevens een extra 
aardklem op de laslip van de kathode aangebracht. In de 
kathodetang is een detektie ingebouwd voor de twee standen, 
waarmee tevens de aanwezigheid van een kathode wordt 
gecontroleerd. 

figuur 2.4: de kathodetang. 

De tang is tijdens het inregelen van de kathode vr1J 
opgehangen om eventuele excentriciteiten op te heffen, 
vervormingen van de laslippen te voorkomen en toch een goede 
plaatsing van de kathode te krijgen. 
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- HET INREGELEN. 

Het inregelen van de capacitieve waarde tussen de kathode en 
rooster 2 (belangrijk voor de grootte van de 
elektronenbundel, zie 1.2) gebeurt met behulp van een piezo
element. Het maximale regelgebied van dit element is 
ingesteld op nominaal 0,7 mm. 

De kathode nadert het rooster 2, waardoor de meetwaarde 
oploopt. Wanneer de meetwaarde het getal overschrijdt waarbij 
gelast zou moeten worden, wordt er langzaam teruggeregeld 
totdat de laswaarde wordt bereikt. Dan vindt het lassen 
plaats (figuur 2.5). 

INIA.SWAR.f/Ui ----!-------/~==:.::...:...; 

r - ---
I 
I __ J 

- -) f "'''It to SClf~. 
i _____ _ 

figuur 2.5: schema van het inregelproces. 

- HET LASSEN. 

Het lassen gebeurt met laser/fibers. Om te controleren of er 
in het uitkoppeloptiek (bij de lasplaats) voldoende energie 
is om de las te maken, vindt er een energie-controle-meting 
plaats. 

- UITVALDETEKTIE. 

Er zijn 2 uitvalsoorten mogelijk: 
- definitieve uitval, bij fout ingelaste kathodes en bij 

mogelijke beschadiging van rooster 1 en 
- repals, waarbij de kathode niet ingelast wordt, maar 

waarbij naar verwachting geen beschadiging aan rooster 1 
zal optreden. 

Bij niet inlassen wordt de kathode met de kathodetang mee 
teruggenomen en als uitval afgevoerd. Repa-units blijven in 
de lineaal en kunnen met een handlasapparaat worden 
ge+epareerd. Bij definitieve uitval wordt de unit afgevoerd. 
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- MACHINEBEVEILIGING. 

Ter afscherminq van de laserstralinq wordt de machine qeheel 
afqesloten door een kast met deuren. Het aandrijfgedeelte 
zonder, het procesgedeelte met beveiligingsschakelaars die de 
machine stoppen bij het openen van die deuren. Tevens worden 
dan de sluiters van de lasers gesloten. 

2.4 DE STORINGEN. 

Een van de belangrijkste taken van de PC20 bij de kathode
unitmachine is de bewakingsfunctie. Allerlei ingangen van de 
machine (fotocellen, EPD's, microschakelaars enz.) worden 
gecontroleerd op al dan niet schakelen. Wanneer iets niet 
verloopt zoals het zou moeten, wordt dit door de machine door 
middel van een storingscode gemeld. De storingen kunnen 
worden ingedeeld in 3 groepen. 

Storingen waarbij direct gestopt moet worden zijn (met 
codenummer) : 

4: noodstop 
8: thermische storingen 

15: encoderstoring 

Storingen waarbij op het einde van de cyclus wordt gestopt 
zijn: 

5: storing barcodelezer op codeerpositie 
6: storing codeerlaser 
7: perslucht afwezig 
9: storing inlaslaser 

12: coderen duurt te lang 
14: inlaslaser niet stand-by 
17: barcode leesstand verkeerd 
21: kathodelineaal niet in de juiste positie 
22: unitlineaal niet doorgezet 
23: kathodelineaal niet doorgezet 
24: geen unitlineaal aanwezig 
27: sluiter niet open 
28: papierrol leeg 
29: storing beveiligingsrelais 
34: geen aanvoer unitlinealen 
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storinqen waarbij na een aantal maal op het eind van de 
cyclus wordt qestopt zijn: 

1: kortsluitinq kathode - rooster 1 
2: kortsluitinq kathode - aarde 
3: kortsluitinq rooster 2 - aarde 

10: enerqie inIasIaser te hooq 
11: enerqie inIasIaser te Iaag 
13: niet goed ingereqeId 
16: teveel uitval 
18: Y-slede komt niet binnen 
19: rooster 1-centrering gaat niet open 
20: tang voIgt piezo niet 
25: geen kathode aanwezig 
26: kathodeklem niet boven inlasstand 
30: piezo niet op nulstand 
31: piezo maximaal ingeregeld 
32: kathodeklem niet open 
33: kathode klem niet dicht 
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3 ONDERHOUD, THEORETISCHE ACHTERGRONDEN. 

Onderhoud van een technisch systeem is het totaal aan 
activiteiten die ernaar streven het technisch systeem te 
houden of terug te brengen in een technische staat die nodig 
wordt geacht voor de vervulling van zijn functie (literatuur 
1) • 

Een technisch systeem (TS) wordt gedefinieerd als een aantal 
verbonden delen die een specifieke productie-functie . 
vervullen. 

3.1 ONDERHOUDSREGELS. 

Met betrekking tot het doel dat men tracht te bereiken door 
het uitvoeren van onderhoud, kan men onderhoudsoperaties in 
2 categorien verdelen: 
- correctief onderhoud, dat plaatsvindt met het doel (een 

deel van) het TS te herstellen tot een werkende staat, en 
- preventief onderhoud, dat plaatsvindt met bet doel een deel 

van bet TS in een werkende staat te houden. 

Afbankelijk van boe bet onderboud geinitieerd wordt kunnen 
drie onderhoudsregels onderscheiden worden (literatuur 2). 

- Storings Afbankelijk Onderhoud (SAO), dat geinitieerd wordt 
door bet optreden van een storing. Het moge duidelijk zijn 
dat SAO slechts correctief onderhoud tot gevolg beeft. 

- Gebruiks Afhankelijk Onderhoud (GAO), dat geinitieerd wordt 
doordat (een deel van) bet TS een bepaalde leeftijd (in 
gebruikseenheden) bereikt, onafhankelijk van de fysische 
staat van (een deel van) het TS, 6f door het optreden van 
een storing, afbankelijk van welke als eerste optreedt. De 
bepaalde leeftijd is een contrale-parameter die vastgesteld 
is door een onderbouds-bebeersings-beslissing. GAO beeft 
zowel preventief als correctief onderboud tot gevolg. 

- Toestands Afhankelijk Onderboud (TAO), dat geinitieerd 
wordt doordat (een deel van) het TS een bepaalde graad van 
slijtage bereikt. De slijtage-graad moet meetbaar zijn door 
enige waarneembare eigenscbappen van (een deel van) bet TS. 
De slijtage-graad die het onderboud activeerd is de 
contrale-parameter, die door een onderbouds-beheersings
beslissing vastgelegd is. In bet ideale geval heeft TAO 
alleen preventief onderhoud tot gevolg. 

Belangrijk vanuit het oogpunt van de effectiviteit van bet 
onderboud is dat de beslissing tot bet uitvoeren van 
onderboud (aangezet door een storing, of een contrale
parameter) gebaseerd is op karakteristieken van het 
storingsgedrag: 
- de consequenties van de storing, 
- de quantificeerbaarheid van de storing en 
- de voorspelbaarheid van de storing. 
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Bij het voorspellen van de behoefte aan onderhoud worden twee 
modellen onderscheiden: 
- waarschijnlijkheidsmodellen en 
- mechanische modellen. 

- Het waarschijnlijkheidsmodel. 

Als gevolg van het feit dat nooit twee exact gelijke 
onderdelen worden gefabriceerd,zullen ook nooit twee TS 
gelijke standtijden (tijd tot het optreden van een storing) 
hebben. Een waarschijnlijkheidsmodel voor de verdeling van de 
standtijden wordt gegeven door een cumulatieve verdelings
functie F(t), die de waarschijnlijkheid aangeeft dat een 
storing is opgetreden op moment t. F(t) is gedefinieerd voor 
t~o (starttijd), en stijgt van 0 tot 1 als t gaat van 0 tot 
~. De afgeleide van een cumulatieve verdelings-functie heet 
kansdichtheids-functie: 

f(t) = sL F(t). 
dt 

De storingsgraad-functie h(t) van een verdeling wordt 
gedefinieerd als: 

h(t) = fct) (t>O) , - , 
1 - F(t) 

dit is de kans op een storing op moment t als tot moment t 
geen storing is opgetreden. 

De primitieve van h(t) is B(t) en heet cumulatieve kans
functie. Het verband tussen H(t) en F(t) wordt gegeven door: 

H(t) = -In(l-F(t)). 

GAO is gebaseerd op het waarschijnlijkheidsmodel. GAO is 
slechts dan effectief als het resulteert in een verminderde 
kans op storing na het uitvoeren van preventief onderhoud. 
Dit houdt in dat we moeten kijken naar de storingsgraad h(t). 
Hierbij kunnen we 3 gevallen onderscheiden: een dalende, 
con stante of stijgende storingsgraad. uit figuur 3.1 blijkt 
dat GAO slechts bij een stijgende storingsgraad effectief is. 

De storingsgraad van een TS als geheel kan constant zijn als 
gevolg van een superpositie van een aantal storingsprocessen. 
Deze afzonderlijke storingsprocessen kunnen een dalende of 
een stijgende storingsgraad hebben. Daarom moeten 
veronderstellingen over de effectiviteit van GAO gebaseerd 
zijn op individuele storingen. 
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figuur 3.1: de invloed van preventief onderhoud (po) op de 
storingsgraad. 

- Het mechanische model. 

In het mechanische model wordt de voorspelling van de 
individuele storingen gebaseerd op de fysische processen die 
ten grondslag liggen aan de storingen. Door middel van een 
aantal observaties nemen we karakteristieke parameters waar 
die van een beginwaarde tot een fatale waarde dalen. Indien 
de veranderingssnelheid bekend is kunnen we de resterende 
tijd tot een storing voorspellen. De karakteristieke 
parameters kunnen verschillende gedragingen te zien geven 
(figuur 3.2). 
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figuur 3.2: slijtage-krommen. 

Kromme C is voor practische doeleinden niet bruikbaar omdat 
het punt waarop de fatale norm wordt gepasseerd zeer varieerd 
als de eigenschappen weinig varieren, of als de meting niet 
erg nauwkeurig is. Kromme A en vooral kromme B hebben weI 
storingsvoorspellende eigenschappen. 

TAO is gebaseerd op het mechanische model. 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke onderhoudsregels 
bij een TS effectief kunnen zijn. 

storings
voorspellende 
grootheid 

ja 

nee 

storingsgraad 
bekend en groter 
dan 1 

SAO, GAO, TAO 

SAO, GAO 

storingsgraad 
bekend en kleiner 
dan 1, of onbekend 

SAO, TAO 

SAO 

Daarbij moet niet uit het oog verI oren worden dat als de 
consequenties van de storing (voor de productie, het 
onderhoud en de omgeving) klein zijn, de kosten die gemaakt 
moeten worden om GAO of TAO toe te passen hoeven niet op 
wegen tegen de eventuele baten van het gebruik van deze 
regels. 
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3.2 DE WEIBULL-VERDELING. 

De Weibull-verdelingsfunctie is een van mogelijkheden om een 
standtijd-verdeling te beschrijven. 

De cumulatieve verdelingsfunctie van Weibull (literatuur 3) 
is: 

F(t) = 1 - e-(t/a)P , t~o. 

waarbij P de waarde van de vorm-parameter is en a de waarde 
van de schaal-parameter. a is de karakteristieke standtijd, 
want het is het 63,2 percentiel van de verdeling, ongeacht de 
waarde van de vorm-parameter. In het speciale geval dat P=l 
is er sprake van een negatief exponentiele verdeling. 

De kansdichtheidsfunctie is: 

f(t) 

De storingsgraad-functie is: 

h(t) = ~ .tP-1 , t~o. 
aP 

De storingsgraad neemt toe in de tijd voor waarden van P 
groter dan 1, is constant voor p=len neemt af voor waarden 
van P kleiner dan 1. 

De cumulatieve kansfunctie is: 

H(t) = (t/a)P , t~o, 

De standtijd kan nu geschreven worden als een functie van de 
cumulatieve kans: 

t(H) = aH1/P , 

of, met logaritmen: 

log t = (l/P).log H + log a • 

Deze laatste vergelijking geeft aan dat t als functie van H 
een rechte lijn geeft op dubbel-log-papier. Weibull
kanspapier is daarom dubbel-log-papier. Hierop is de 
hellingshoek van de lijn gelijk aan liP, en voor H=l is t=a. 
Enige krommes van Weibullverdelingen zijn getekend in figuur 
3.3. 
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figuur 3.3: Weibullverdelingen. 

De keuze voor de Weibull-verdeling wordt gemaakt op grond van 
de volgende overwegingen: 
- dankzij zijn flexibiliteit kan de verdeling vaak, door een 

benaderende keuze van de parameter-waarden, een 
verscheidenheid van groepen van standtijden redelijk 
representeren, 

- de verdeling heeft gunstige wiskundige eigenschappen, 
- de enige verdeling met een constante storingsgraad, de 

exponentiele verdeling, wordt beschreven door een Weibull
verdeling met P=l, en 

- wederom vanwege zijn flexibiliteit kan de verdeling vele 
andere verdelingen vervangen; daarom zullen de resultaten 
voor de Weibull-verdeling bij benadering ook geldig zijn 
voor andere verdelingen. 
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3. 3 DE METHODE VAN NELSON. 

Storinsgegevens kunnen in drie vormen beschikbaar zijn: 
- compleet, dit houdt in dat alle standtijden van een groep 

bekend zijn, 
- incompleet, enkelvoudig gecensureerd, dit houdt in dat 

sommige onderdelen uit de groep nog niet gefaald hebben, 
maar dat deze onderdelen wel alle dezelfde looptijd hebben, 

- incompleet, meervoudig gecensureerd, dit houdt in dat van 
een groep onderdelen looptijden en standtijden bekend zijn, 
met willekeurige waarden. 

Gegevens uit de praktijk zijn meestal meervoudig 
gecensureerd. Nelson (literatuur 4) heeft een methode 
ontwikkeld om deze gegevens uit te zetten op kanspapier 
teneinde technische informatie over de verdeling van de 
standtijd te krijgen. 

- BET MAKEN VAN EEN GRAFIEK OP KANSPAPIER. 

1. De standtijden en looptijden van n eenheden worden in 
oplopende volgorde gezet. De gecensureerde waarden worden 
voorzien van een ster (de looptijden van de niet gefaalde 
onderdelen), (tabel3.1). 

2. Bij elke standtijd wordt de kans uitgerekend dat de 
eenheid op dat moment faalt. De kans dat de eenheid faalt 
op het eerste tijdstip in de reeks is l/n, de kans dat de 
eenheid faalt op het tweede tijdstip in de reeks is 
1/(n-1) enz •• 

tabel 3.1: voorbeeld-waarden voor de methode van Nelson. 

stand- en looptijden kans cumulatieve kans 

160 uren (1/8=) 12,5% 12,5% 
180 , , (1/7=) 14,3% 26,8% 
330 , , (1/6=) 16,7% 43,5% 
400* , , 
400* , , 
460 , I ( 1/3=) 33,3% 76,8% 
550 , , (1/2=) 50,0% 126,8% 
600* , t 

3. De kansen op een storing bij de niet gecensureerde waarden 
worden nu cumulatief uitgezet (tabel 3.1). 
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4. Vervolqens wordt een theoretische verdelinq voor de 
standtijd qekozen (hier de eerder beschreven Weibull
verdelinq), en op het bijbehorende kanspapier op de y-as 
een tijdschaal uitqezet, overeenkomend met de standtijden. 

5. Daarna wordt elke standtijd in de qrafiek qezet teqen zijn 
corresponderende cumulatieve kans op de x-as. 

6. Ten slotte wordt, indien moqelijk, door de punten een 
rechte lijn qetrokken (fiquur 3.4). 

SHAPE PARAMETER 
2 3 o 

i , i I Iii i I I Iii i I 
70 80 90 99 999 99.99 

fiquur 3.4: een verdelinq op weibull-kanspapier. 

N.B. de methode is qebaseerd op de aanname dat als niet 
qefaalde onderdelen zouden lopen tot een storinq, de 
standtijd onafhankelijk is van de (voorlopiqe) looptijd. 
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- HET GEBRUIK VAN DE GRAFIEKEN. 

De lijn die getrokken is door de punten op het kanspapier 
wordt gebruikt om informatie over de verdeling van de 
standtijd te krijgen. Informatie die uit de grafiek 
verkregen kan worden betreft een schatting van de parameters 
van de distributie, percentielen en de waarschijnlijkheid op 
een storing. 

In 3.1 is het verband gegeven tussen de cumulatieve 
verdelings-functie en de cumulatieve kans-functie. De.eerste 
staat aan de kop van het papier, de tweede aan de voet. 

Met de eerste kan eenvoudig een schatting gemaakt worden van 
de tijd waarbij x% van de onderdelen is gesneuveld: vanuit x 
op de bovenste lijn naar beneden tot de getekende lijn en dan 
naar links voor de standtijd. Via de omgekeerde weg kan 
bepaald worden hoeveel procent kans een onderdeel heeft een 
standtijd van y uur niet te halen. 

Met behulp van de tweede lijn kan bepaald worden hoe groot de 
kans is dat een onderdeel met z uur zal sneuvelen bij Z+6Z 
uur. Ga vanuit z uur naar rechts tot de getekende lijn en 
vervolgens naar beneden. Doe hetzelfde voor Z+AZ. Neem het 
verschil tusen deze twee waarden en ga vanuit deze waarde van 
de onderste lijn naar de bovenste. Dit is de gezochte waarde. 

Voor de voorgaande schattingen behoeft de lijn niet recht te 
zijn, zolang de gegevens tenminste niet geextrapoleerd 
worden. In dat laatste geval is de kans op fouten vrij groot. 

In figuur 3.5 is het voorgaande grafisch weergegeven. 

SHAPE: PARAa.£TER 

CUMULATIVE HAZARD ... 

figuur 3.5: schattingen met behulp van de Weibull-verdeling. 
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V~~r de schatting van de parameters van de verdeling is een 
rechte lijn weI noodzakelijk, aangezien aIleen dan de 
verdeling een goede beschrijving van de standtijd van het 
onderdeel geeft. 

De schaal-parameter kan gevonden worden door vanuit het 100%
punt omhoog te gaan tot de getekende lijn en vervolgens naar 
links waar de karakteristieke standtijd gevonden wordt. De 
vorm-parameter wordt gevonden door een lijn evenwijdig aan de 
getekende lijn te trekken door de stip in de linker 
bovenhoek. Deze lijn snijdt de lijn voor de vorm-parameter in 
de bij de verdeling behorende waarde (figuur 3.6). 

figuur 3.6: de bepaling van de parameters van de Weibull
verdeling. 

- ENIGE PRACTISCHE ASPECTEN. 

Een grafiek maakt het makkelijk om te beoordelen of de 
gekozen verdeling goed past bij de gegevens; indien de 
gegevens niet-willekeurig afwijken van een rechte lijn, kan 
dit betekenen dat de gekozen verdeling niet correct is, dat 
er 2 of meer oorzaken van de storing zijn met verschillende 
verdelingen van de standtijd; vaak wordt aan technisch 
inzicht gewonnen wanneer de oorzaak hiervan is achterhaald. 

Wanneer de interesse uitgaat naar de betrouwbaarheid van 
bepaalde onderdelen zijn de vroege fouten het belangrijkste 
voor de schatting van de verdelings-parameters. 

V~~r de schatting van de verdelings-parameters bij een licht 
gekromde lijn kan het beste het middengedeelte gekozen 
worden. 
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4 DE MOGELIJKHEDEH VOOR GEBRUIKS AFHANKELIJK OHDERHOUD. 

Het machine-rendement (looptijd/looptijd+onderhoudstijd) van 
de kathode-unitmachine bedraagt ongeveer 75% (begin 1988). In 
de aanloopfase was dit minder. Men was dus veel tijd kwijt 
aan onderhoud. Het onderhoud werd slechts gestart als daar 
door een storing om gevraagd werd. De achterliggende reden 
hiervoor is dat de kathode-unitmachine in volcontinudienst 
draait, 112 uren per week (14 ploegen). 

De vraag ontstond of preventief onderhoud in deze rendement
situatie verbetering zou kunnen brengen: beter gepland 
onderhoud, minder onderhoud, lagere kosten enz. 

Met behulp van de methode van Nelson en de Weibull-verdeling 
is getracht van een aantal onderdelen de storingsgraad h(t) 
te bepalen. 

4.1 DE INFORMATIEBRONNEN. 

De gegevens die nodig zijn om de standtijd van een onderdeel 
te bepalen (het 'starttijdstip' van dat onderdeel en het 
moment van falen) zijn van storingskaarten afkomstig (bijlage 
1). Een storingskaart wordt ingevuld door de machinebediende, 
die de kaart daarna aan een onderhoudsman geeft. Deze vult na 
het opheffen van de storing de kaart verder in. Bovendien 
kruist de onderhoudsman op een uitgebreide lijst, waarop de 
meestvoorkomende handelingen staan, aan wat hij gedaan heeft 
(bijlage 2). 
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4.2 DE STORINGEN. 

Er zijn 5 storingen onderzocht: 
- storing 13 (niet goed ingeregeld), 
- storing 31 (te diep ingeregeld), 
- gedraaide kathodes, 
- scheve kathodes en 
- rooster 2 contact. 

- STORING 13. 

Deze storing wordt door de machine gemeld als ze niet in 
staat is gebleken de kathode op de juiste afstand 
(capacitieve waarde) van rooster 2 in te regelen. Wanneer 
deze storing veelvuldig voorkomt wordt de machine door de 
machinebediende gestopt en een storingskaart uitgeschreven. 
Er is meer dan een oorzaak voor deze storing: 
- een kathode die niet goed opgepakt is (te ver uit de tang 

steekt), 
- de aardlip, die na het oppakken van de kathode door de tang 

zorgt voor het aarden van de lippen van de kathode, opdat 
die geen invloed hebben op de capacitieve waarde tijdens 
het inregelproces, kan krom zijn, 

- er kunnen elders slechte contacten zijn. 
In bijlage 3 staan de gevonden standtijden in oplopende 
volgorde. 

In figuur 4.1 zijn de standtijden uitgezet volgens de methode 
van Nelson. Door de punt en is bij benadering een rechte lijn 
te trekken. Misschien overheerst een van de voorgenoemde 
oorzaken. Aangezien P duidelijk kleiner is dan 1 is de kans 
dat een van de oorzaken afzonderlijk een p groter heeft dan 1 
klein (is er weI een, dan heeft deze weinig invloed). Storing 
13 komt dUs niet voor Gebruiks Afhankelijk Onderhoud in 
aanmerking. 

- STORING 31. 

Deze storing (te diep ingeregeld) wordt door de machine 
gemeld als het inregelsysteem tot de maximale afstand heeft 
ingeregeld en nog niet de juiste capacitieve waarde heeft 
gevonden. Oorzaken voor deze storing zijn: 
- de kathode kan bij het dalen van de tang op de rand van het 

rooster 1 geland zijn, 
- de kathode kan tijdens het inregelen klem gelopen zijn in 

het rooster 1. 
In bijlage 3 staan de bij storing 31 behorende standtijden. 

In figuur 4.2 zijn de waarden uitgezet. Door de punt en kan 
bij benadering een rechte lijn getrokken worden. Vreemd is 
het verschil tussen de storingsgraad van rood (P=O,6) en 
blauw (P=l). Hiervoor is geen plausibele verklaring te 
vinden. Misschien dat met meer gegevens de lijnen naar elkaar 
toe 'draaien'. Van groen zijn te weinig gegevens beschikbaar 
om een betrouwbare informatie te krijgen, maar P is 
waarschijnlijk weI groter dan 1. Vooralsnog lijkt GAO geen 
zin te hebben. 
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SHAPE PARAMETER 
2 

t 

figuur 4.1: storing 13 op Weibull-papier. 
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SHAPE PARAMETER 
o 2. 

I 
70 eo 90 99 99.9 9999 

t 

figuur 4.2: storing 31 op Weibull-papier. 
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- GEDRAAIDE KATHODES. 

Dit zijn kathodes die in rooster 1 ten opzichte van de 
verticale as gedraaid zijn. Dit wordt geconstateerd bij de 
eindcontrole. Het kan veroorzaakt zijn door het niet goed 
oppakken door de tang, danwel het niet goed gedraaid worden 
van de kathode in de tang. De waarden van de standtijden 
staan in bijlage 3. 

In figuur 4.3 zijn bovenstaande gegevens uitgezet. De grafiek 
geeft een wisselend beeld. Er zijn te weinig gegevens. 
beschikbaar om uitspraken te doen over de toepasbaarheid van 
GAO. 

- SCHEVE KATHODES. 

In dit geval staat de kathode scheef, dwars op rooster 1 
gezien. Er is dan ook, wanneer men vanaf rooster 4 door de 
roostergaten kijkt, vaak licht te zien door een van de gaten 
in rooster 1, waar normaal de kathode voor hoort te zitten. 
Beiden worden bij de eindcontrole bemerkt. In bijlage 3 zijn 
de standtijden vermeld. 

In figuur 4.4 staan de waarden in grafiek. Er is geen rechte 
lijn door de punten te trekken. Waarschijnlijk zijn er 
meerdere oorzaken voor deze storing. Aangezien ~ voor een 
door een aantal punt en getrokken lijn kleiner dan 1 is, komt 
ook deze storing waarschijnlijk niet voor GAO in aanmerking. 

- ROOSTER 2 CONTACT. 

Het rooster 2 contact zorgt na het sluiten van de rooster 1 
centrering voor het contact met rooster 2, ten behoeve van 
het capacitieve inregelproces. Een dun pennetje wordt door 
perslucht tegen een veertje in tegen rooster 2 aan gedrukt. 
In bijlage 3 zijn de standtijden gegeven. 

Van het rooster 2 contact zijn niet veel ongecensureerde 
standtijden bekend, omdat al GAO plaatsvindt. De 
storingsgraad is stijgend voor blauw (figuur 4.5), en het GAO 
is dus terecht. Van rood en groen zijn te weinig gegevens 
bekend om de storingsgraad te bepalen, maar de standtijden 
lijken groter te zijn dan bij blauw. Dit kan verklaart worden 
uit het feit dat de contact en op verschillende plaatsen 
werken, onder verschillende omstandigheden; het contact wordt 
namelijk gemaakt onder het laspunt voor de blauwe kathode. 

Er kunnen waarschijnlijk flinke besparingen bereikt worden 
door de contact en op rood en groen pas na 48 uur te vervangen 
in plaats van na iedere 24 uur, zoals bij blauw. 

Verder onderzoek wordt bemoeilijkt door het feit dat er 
weinig onderdelen afzonderlijk te beschouwen zijn. Bovendien 
was er ten tijde van het onderzoek een gebrek aan gegevens 
door een slechte administratie. Daarom is het onderzoek 
uitgesteld tot meer gegevens beschikbaar zijn. 
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SHAPE PARAMETER 

2 

figuur 4.3: de standtijden tot 'gedraaide kathodes' op 
Weibull-papier. 
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SHAPE PARAMETER 
o 2 :5 

I I 

10 50 60 10 80 90 99 99.9 99.99 
i liRif f' f 1M'" 1 1 

figuur 4.4: de standtijden tot 'scheve kathodes' op Weibull
papier. 
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SHAPE PARAMETER 

figuur 4.5: de verdeling van de standtijden van het rooster 2 
contact. 
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4.3 DE VERSCHILLEN TUSSEN DE PLO~GEN. 

Gelijktijdig met het onderzoek naar de standtijden zijn ook 
de acties van de 3 ploegen vergeleken. Gebleken is dat zowel 
bij het melden van storingen door de machinebediende, als in 
het handelen van de onderhoudsmonteur bij het oplossen van 
identieke (1) storingen grote verschillen bestaan (tabel 4.1 
en bijlage 4). 

tabel 4.1: de storingen bij de 3 ploegen. 

ploeg 1 ploeg 2 ploeg 3 

(veel) storing 13 72* 33* 1S* 
of aardlip 

gedraaide of 17* 36* 21* 
scheve kathodes 

geteld in week 749 tot en met week 802. 

De grote verschillen in de storingen (bij eenzelfde machine) 
zijn onverklaarbaar. 

Om deze reden is besloten het onderzoek een tijd op te 
schorten om na overleg tussen de groepen na enige maanden 
over meer en betrouwbaardere gegevens te beschikken. 

4.4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

Er zijn slechts weinig individuele onderdelen direct te 
onderscheiden. 

Van de onderzochte storingen komt slechts het rooster 2 
contact voor GAO in aanmerking. 

Diverse storingen komen zo weinig voor dat pas na vele 
maanden voldoende gegevens beschikbaar zijn om de verdeling 
van de standtijden te bepalen. 

Getracht moet worden de ploegen op uniforme wijze te laten 
werken. 

Van de storingen moet een goede boekhouding gehouden worden. 

Er moet een lijst bijgehouden worden van complexe units die 
in zijn geheel gewisseld worden, zoals de tang en de rooster 
1 centrering, opdat meer onderdelen afzonderlijk bestudeerd 
kunnen worden. 
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5 DE KATHODETANG. 

De kathodetang (figuur 5.1) is een van de kritieke onderdelen 
van de kathode-unitmachine. Ze pakt een kathode op uit de 
kathodelineaal, brengt deze daarna boven de unitlineaal en in 
het rooster 1, laat los en keert weer terug voor de volgende 
kathode. Problemen die zich voordoen betreffen onder andere 
de klemkracht, het snel openen van de tang en het eenduidig 
vastpakken van de kathode. Teneinde wat meer inzicht te 
krijgen is het krachtenspel in de tang bekeken. 

figuur 5.1: de tang. 

5.1 DE WERKING VAN DE TANG. 

Door middel van nokschijven, volgers en een stangenmechanisme 
beweegt de tang zich tot boven de kathodelineaal, vervolgens 
naar beneden, over en om een kathode heen. Daarna sluit de 
tang zich tot op O,05mm rond de kathode (eerste trap). 
Vervolgens wordt de kathode opgeblazen, waarna de tang 
gesloten wordt (tweede trap). De tang wordt nu tot boven de 
unitlineaal gebracht en ingeregeld. Daarna worden de twee 
lipjes van de kathode aan het rooster 1 gelast en opent de 
tang zich, en gaat vrijwel meteen ook weer omhoog. Het 
tijdschema van de tang is te vinden in figuur 2.2: tijdschema 
van de kathode-unitmachine .. 



33 

5.2 DE KRACHTEN IN DE TANG. 

Van de tanq is een principeschets qemaakt (fiquur 5.2). 

fiquur 5.2: de principeschets van de tanq. 

Symbolenlijst: 

Fk • de klemkracht • 
Fwd • de wrijvinq in draaipunt • 
Fo · de kracht van de veer die de tanq opent · F · de normaalkracht · Fw · de wrijvingskracht · IJ · de wrijvinqscoefficient in het contactvlak · a · de halve tophoek van de pen • 
Fwp • de wrijvinq van de pen · Ft · de kracht van de veer die de pen teruqdrukt • 
Fps · de sluitkracht door druk p · Fr • de retourkracht op de pen (denkbeeldiq) · 
Alqemene formules: 

Fv == F.cosa 
Fh = F.sina 
Fw = IJ.F 
Fwv = IJ.F.sina 
Fwh = IJ·F.cosa 

Formules bij het sluiten van de tang: 

~Ft + ~Fwp + Fh + Fwh - ~Fps = 0 
2aFk + aFo + aFwd - 2aFv + 2aFwv = 0 

Formules bij het openen van de tang: 

~Ft - \Fwp + Fh - Fwh - ~Fr = 0 
aFo - aFwd - 2aFv - 2aFwv = 0 
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De waarde van de symbolen: 

Fk 
hd 
Fo 
F 
h 
~ 

· · · • 
• · · • · · · · 

5 N (gewenst) 
0.05 N (schatting) 
2.1 N (benadering) 
te elimineren uit de formule 
te elimineren uit de formule 
0.0-0.3 (schatting) 

a : de te optimaliseren hoek, nu 20° of 30° (nieuwe of 
oude tang) 

~ 
Ft 
Fps 
Fpo 

0.1 N (schatting) 
5.4 N (benadering) 

15 N (schatting, bij sluiten) 
o N (bij openen) 

De schattingen komen van de ontwerpgroep van de kanonmontage. 

uit de formules is af te leiden: 

voor het sluiten: 

Fk + ~(Fo+hd) = ~(FpS_Ft_Fwp).(c~sa-u.sina) 
s1na+~.cosa 

voor het openen: 

Fr = (FO-hd).(sina-u.cosa) - Fpo + Ft - ~ 
cosa+~.sina 

In het vervolg stellen we X = cosa-u· sina en Y 
sina-~.cosa 

= sina-u.cosa 
cosa+~.sina 

Met de eerder genoemde waarden in bovenstaande formules, 
waarbij a = 20°, ~ = 0.1 voIgt: Fk = 7.9 N en Fr = 5.8 N, 
waaruit blijkt dat Fk kleiner moet worden en Fr groter (om 
aan de gewenste waarde te voldoen). Bovendien is a misschien 
niet optimaal. 

Er zijn 2 mogelijkheden om een formule af te leiden waaruit 
de optimale waarde van a voIgt. We kunnen Ft uit de formule 
voor het openen substitueren in de formule voor het sluiten, 
of Fo. Ft leidt tot de suboptimalisatie a = 0°: bij een 
steeds kleinere a wordt de klemkracht steeds groter. Fps-Ft
~ mag dan ook steeds kleiner worden en daarmee kan Ft 
maximaal gekozen worden, waardoor de pen in theorie het 
snelst teruggaat. De bek van de tang opent dan echter niet 
snel en de tang is ook zeer kritisch (voor variaties in Fps 
en Fwp). 

Fo substitueren leidt weI tot een goed te optimaliseren 
formule: 

Fr = (Fps-Ft-~).X.Y - 2. (Fk+hd).Y - Fpo + Ft - Fwp 

Een goede benadering wordt gegeven door: 

Fr = (Fps-Ft).X.Y - 2Fk.Y + Ft 
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Deze laatste formule is doorgerekend voor: Fk = 5 H, Fps= 
15 H en Ft = 8 H, voor verschillende waarden van /J en a 
(tabel5.1). Met /J=0,1 en a=20· zou Fo dan 4,5 H moeten zijn. 

tabel 5.1: Fr als functie van /J en a [H] • 
Fr = 7.X.Y - 10.Y + 8 , X = X(/J,a) en Y = Y(/J,a). 

0,02 0,05 0,10 0,20 0,40 

o· 1,20 1,50 2,00 3,00 5,00 
5° 11,71 9,52 7,67 6,46 6,84 

8° 12,02 10,38 8,75 7,42 7,45 
9· 12,02 10,51 8,96 7,64 7,60 

10· 11,98 10,59 9,12 7,82 7,73 
11· 11,91 10,63 9,23 7,96 7,84 
12· 11,83 10,63 9,31 8,08 7,92 
13· 11,73 10,62 9,36 8,16 7,99 
14 • 11,62 10,58 9,39 8,23 8,04 
15° 11,50 10,52 9,39 8,27 8,08 
16· 11,37 10,45 9,38 8,29 8,10 
17· 11,23 10,36 9,34 8,30 8,11 
18° 11,08 10,26 9,29 8,29 8,11 
19° 10,93 10,15 9,23 8,27 8,09 
20· 10,77 10,04 9,16 8,23 8,07 

30° 8,87 8,43 7,88 7,31 7,35 
45 0 4,85 4,68 4,50 4,44 5,00 

De grafieken hierbij zijn gegeven in figuur 5.3. uit deze 
grafieken is ook een grafiek af te leiden voor de optimale a 
bij een bepaalde /J. Dit is gedaan in figuur 5.4. Daarbij 
dient opgemerkt worden dat Fr niet kritisch is voor a (zie 
figuur 5.3), en /J (zeer moeilijk te meten) waarschijnlijk zal 
liggen tussen de 0,02 en 0,20. 

uit tabel 5.2 blijkt dat een (halve) tophoek van 15° wrijwel 
optimaal is. Bij een scherpere tophoek wordt de constructie 
van de tang lastiger, omdat de slag van de pen (te) groot 
wordt. Bij het huidige ontwerp kan de tophoek niet kleiner 
zijn dan 15°. 

tabel 5.2: Fr ten opzichte van de Fr bij 15 ° • 

0,05 0,10 0,20 

15° 100% 100% 100% 
20· 95% 98% 100% 
30· 80% 84% 88% 
opt. 101% 100% 100% 
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fiquur 5.3: Fr als functie van ~ en a. 

figuur 5.4: de optimale a als functie van ~. 
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5.3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

uit de beschouwing van het krachtenspel in de tang blijkt dat 
een pen met een halve tophoek van ongeveer 15° optimaal is, 
em dat de retourkracht niet kritisch is voor a. Bij een hoek 
van 20° en 30° is ongeveer 95% respectievelijk 80% van de 
retourkracht bij 15° aanwezig is. 

De problemen die zich voordeden bij de tangen met een pen met 
een (halve) tophoek van 30· (te weinig klemkracht of te traag 
openen) zijn hiermee afdoende verklaard. De problemen.bij een 
(halve) tophoek van 20° (te traag openen) zijn te verhelpen 
met een zwaardere terugdrukveer. 

Om constructieve reden (kortere slag van de pen), zijn grote 
hoeken gunstiger dan kleine hoeken. 

Nieuwe tangen zouden het best gemaakt kunnen worden met 
pennen met een halve tophoek van 15° en een terugdrukveer 
die ongeveer 10 N levert. 
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6 DB VOORSPBLLING VAN DE UITVAL MET BEHULP VAN DE AFMETINGBN 
VAN DB nTHODE EN ROOSTER 1. 

In de kathode-unitmachine wordt de kathode in het rooster 1 
ingereden, ingeregeld en vastgelast (zie ook hoofdstuk 2). 

Indien de afmetingen van de kathode en het rooster 1 aan de 
tekeningeisen zouden voldoen, levert dit bij een juiste 
machine-instelling geen problemen op. Vooralsnog is men 
evenwel niet in staat deze onderdelen nauwkeurig genoeg te 
maken. Er zijn consessies gedaan aan de tekeningeisen. Bij 
kathoden en roosters 1 die slechts aan deze consessies 
voldoen moet men rekening houden met uitval, veroorzaakt door 
bijvoorbeeld het niet passen van de kathode in het rooster 1. 

Onderzocht is hoeveel uitval verwacht kan worden wanneer de 
afmetingen van de onderdelen bekend zijn. Het doel is 
tweeledig: 
- achterhalen of de onderdelen schuld aan de uitval zijn en 
- trachten de uitval, danwel de tendens hierin, te 

voorspellen, opdat de instelling van de machine niet 
onnodig aangepast wordt. 

6.1 DE PASSINGSPROBLEMEN. 

Er zijn 3 passingen beschouwd bij het plaatsen van de kathode 
in rooster 1, te weten: 
- de randen van de kathode ten opzichte van de randen van het 

rooster 1 Cop het moment van inrijden, figuur 6.1), 
- de randen van de kathode ten opzichte van de wanden van het 

rooster 1 (figuur 6.2a) en 
- de lippen van de kathode ten opzichte van de randen van het 

rooster 1 (figuur 6.2b). 
Verder moet rekening gehouden worden met de invloed van de 
machine. 

kathode rooster 1 

-
t t t 

figuur 6.1: passingsprobleem 1. a b 

figuur 6.2: passingsproblemen 2 en 3. 
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De maten die gebruikt zijn in de formules zien we in figuur 
6.3. 

Ht--+~ 
t referentieput'tttn t 

figuur 6.3: de maten van de kathode en van rooster 1. 

Hierin is: 

Br : de breedte van rooster 1 op 5,35 mm van de bodem, 
Bg : de breedte van rooster 1 op 2,65 mm van de bodem, 
Bk : de breedte van de kathode gemeten over de kathodelippen 

op 0,6 mm van de keramiekzijde, 
Bl : de breedte van de kathode gemeten over de kathodelippen 

op 3,7 mm van de keramiekzijde, 
Er : de excentriciteit van de maat Br ten opzichte van de 

referentiepunten (door de machine gebruikt om te 
centreren) , 

Ek : de excentriciteit van de maat Bk ten opzichte van de 
referentieas (de hartlijn van de kathodebus, waarop de 
tang de kathode inklemt), 

U : de uitlijning van de machine en 
M : de excentrische verplaatsing door het centreren op de 

multiform (figuur 6.4). 
In het vervolg gebruiken we G en S om aan te geven dat het om 
het gemiddelde respectievelijk de spreiding van een maat 
gaat. Er wordt van uitgegaan dat een maat, bij verschillende 
onderdelen gemeten, een normale verdeling te zien geeft. 
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M~Gl-rand 

t---- G l-centrering 

fiquur 6.4: maat M. 

- HET EERSTE PASSINGSPROBLEEM. 

Met behulp van deze formules kunnen we de kans op een 
eventuele botsing van de kathode op de rand van het rooster 1 
bepalen. 

V~~r het gemiddelde van de speling, die overblijft aan een 
zijde, geldt: 

~1 = ~.(GBr-GBk) - I (GEr+GM-GEk) - GUI 

V~~r de erbijhorende spreiding is aangenomen dat aIle waarden 
onafhankelijk van elkaar zijn, en dan geldt: 

a1
2 = (~SBr)2 + (SEr)2 + (~SBk)2 + (SEk) 2 + (SU)2 + (SM)2 

Verklaring: Het verschil tussen de breedte van de kathode en 
de roosterrand is de totale speling bij een 
neutrale machine-instelling. Deze waarde 
gehalveerd is de speling aan een zijde. Door de 
excentriciteit van de onderdelen zal deze speling 
nog verder afnemen. De factor U in de formule 
staat voor aanpassing van de machine-uitlijning 
om excentriciteiten van de onderdelen te 
corrigeren. 

- HET TWEEDE PASSINGSPROBLEEM. 

Aan de hand van deze formules kunnen we de kans bepalen dat 
een kathode niet onder in het rooster 1 past. 

Voor het gemiddelde van de totale speling geldt: 

~2 = GBg-GBk 

De spreiding hierop bedraagt, indien we ervan uitgaan dat de 
termen onafhankelijk van elkaar zijn: 
222 

a2 = (SBg) + (SBk) 

Verklaring: De tang is zelfzoekend in de y-richting, zodat de 
excentriciteiten van de producten worden 
gecorrigeerd. 
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- BET DERDE PASSINGSPROBLEEM. 

Deze formule gebruiken we om de kans op een losse las te 
bepalen. 

Het gemidde1de van de spe1ing die overb1ijft aan een zijde is 
a1s vo1gt te bepa1en: 

~3 = f.(GBr-GB1) 

waarbij f varieert van ~, voor de speling die minimaal 
aanwezig is bij een van de 2 lippen, tot 1, voor de maxima1e 
spe1ing. 

De spreiding die erbij hoort bedraaqt: 
2 Z 2 

U3 = (SBr) + (SB1) 

Verklaring: Ook hier ge1dt dat de excentriciteiten 
gecorrigeerd worden door de zelfzoekendheid van 
de tang. 

- RET UITVALSPERCENTAGE. 

Om het te verwachten uitva1spercentage te bepalen, wordt 
gebruik gemaakt van de formu1e 

u·= 1 
X' - lL. 1 ~1 I 

waarbij ui het uitva1spercentage op passing i is,Xi de uitva1 
bepa1ende grens is en ~i en ui door midde1 van een steekproef 
bepaa1d worden. Met behulp van een tabel voor de cumulatieve 
normale verdeling (zie bij1age 5) vinden we dan het 
uitvalspercentage. A1s grenswaarden voor X zijn aangehouden: 
Xl = 0,01 mm, X2 = 0,01 mm en X3 = 0,1 mm. 
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6.2 DE GROOTTE VAN DE STEEKPROEF. 

Onderzocht is met welke betrouwbaarheid het uitvalspercentage 
met behulp van de formule u _ X - u , bepaald kan worden, 

a 
afhankelijk van de steekproefgrootte. 

Daartoe is 1000 maal een steekproef genomen van n stuks (n = 
5, 10, 20, 50 en 100) uit een populatie met een normale 
verdeling met gemiddelde = 0 en spreiding = 1. Voor X werden 
gekozen 1,5; 2; 2,5; 3 en 3,5, overeenkomend met u = 1,5; 2; 
2,5; 3 en 3,5, corresponderend met 0-7' uitval. uit de 1000 
steekproeven zijn onder andere de 100e en de 900e waarde 
uitgeprint ter verkrijging van een 80'-betrouwbaarheids
interval (bijlage 6). Dit is getekend in figuur 6.5, voor n = 
10 en n = 100. 

figuur 6.5: het 80%-betrouwbaarheidsinterval van u voor 
n = 10 en voor n = 100. 

Wanneer er nu een steekproef van bijvoorbeeld 100 stuks uit 
een populatie gedaan is kunnen we een 80%-betrouwbaarheids
interval geven voor de u van de populatie (vanuit de y-as 
naar rechts, dan naar beneden voor de onder- en bovengrens). 
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In figuur 6.6 is het 8 o %-betrouwbaarhe ids interval voor een 
steekproef van 100 stuks getekend met op de x-as de u-waarde 
van de steekproef en op de y-as de procentuele uitval (tabel 
voor cumulatieve normale verdeling). Hierin is te zien dat 
bij u - 1,5 de uitval nog maar met 80% zekerheid kan worden 
voorspeld te liggen tussen 4,5 en 9,5%. Het relatieve 
verschil stijgt met het stijgen van u. 

oJ .. 
> 

M ... 
J , 

t,o ~s ~o 

-. u sleek",.oeF 

figuur 6.6: het 80%-betrouwbaarheidsinterval voor n=100 voor 
de uitval als functie van u. 
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In figuur 6.7 is voor u = 1,5 het 80%-betrouwbaarheids
interval getekend voor n = 5, 10, 20, 50 en 100 en ook, 
geextrapoleerd, voor n = 200 en n = 500. Hieruit blijkt dat 
voor n = 500 de uitval ligt tussen 5,5 en 8% (met 80% 
zekerheid). Dus zelfs bij een dergelijke grote steekproef is 
bepaald nog geen nauwkeurige voorspelling mogelijk. 

figuur 6.7: het 80%-betrouwbaarheidsinterval voor u = 1,5 als 
functie van n. 
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6.3 EEN VOORSPELLING VAN DE UITVAL VAN WEEK 803 EN 804. 

Voor de weken 3 en 4 van 1988 is getracht met behulp van de 
formules in 6.1 de uitval te voorspellen. Voor deze maand is 
gekozen omdat er reeds metingen gedaan waren. Weliswaar 
werden toen telkens slechts 10 stuks gemeten, maar het gaat 
slechts om een indruk van de grootte van de uitval. Het 
resultaat is te zien in figuur 6.8. Verdere gegevens in 
bijlage 7. 

'.2 
1. 1 

Werkelijke uitval. 

1,0 

0,9 

" 
0,8 

t 0,7 

0, Ii 

II,'> 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 
Bovengrens voorspelde uitval. 

0,0 
18 19 20 21 22 25 26 27 28 

JANUARI 

figuur 6.8: de voorspelde en de werkelijke uitval in de 
maand januari 1988. 

Rekening houdend met de nauwkeurigheid van voorspellen zoals 
bepaald in 6.2, blijkt dat geen tendensen (stijgen of dalen 
van de uitval ten opzichte van de vorige dag) zijn aan te 
geven. Het 80%-betrouwbaarheidsinterval voor n = 10 rond de 
voorspelde uitval is zo breed dat elke in redelijkheid te 
verzinnen lijn binnen de grenzen valt. WeI is te zeggen dat 
de totale uitval vele malen groter is dan op grond van het 
passingsprobleem verwacht mag worden, dat wil zeggen dat 
(als de formules goed de werkelijkheid benaderen en aIle 
belangrijke uitvalsoorzaken in de formules gevangen zijn) er 
nog andere zwaarwegende oorzaken gevonden kunnen worden. 
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6.4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

Zoals in de inleiding tot dit hoofdstuk geschreven is was de 
bedoeling een voorspelling te doen aangaande de te verwachten 
uitval in de productie, teneinde te achterhalen of de 
onderdelen schuld zijn aan de uitval en om een eventuele 
stijging of daling in de uitval te kunnen voorspellen. 

Uit de meetgegevens uit januari 1988 (zie 6.3) blijkt dat de 
onderdelen niet de voornaamste oorzaak zijn van de toen 
aanwezige uitval. 

Teneinde nauwkeurigere formules op te stellen kan onderzoek 
gedaan worden in welke mate de tang werkelijk zelfzoekend is 
en in hoeverre stijfheden van de kathode en rooster 1 een rol 
spelen. 

Zoals uit 6.2 blijkt zijn dusdanig veel metingen nodig om een 
betrouwbare voorspelling van de uitval te krijgen, dat de 
(meet-) kosten niet opwegen tegen de eventuele baten (minder 
machinestelkosten en minder productieverlies). Om deze red en 
zijn de formules uit 6.1 ook niet getoetst aan de praktijk. 
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7 DE INVLOED VAN DE BUFFERS OP BET LIJNRENDEMENT. 

De productie van de elektronenkanonnen wordt qemechaniseerd 
(zie ook hoofdstuk 1). Een productielijn zal uiteindelijk 
bestaan uit 5 machines. Na 3 machines volqt een handmontaqe 
(=buffer). 

Wanneer de eerste 3 machines direct qekoppeld worden leidt 
dit tot een lijnrendement (over de 3 machines) van 
(literatuur 5): 

1 ~ = lijnrendement 
n = aantal machines 
~.= rendement van machine i 
" 

11 = 1-n+~ 1/11. I..' .. 

Het maxima Ie lijnrendement is gelijk aan het rendement van de 
slechtste machine en wordt bereikt met oneindig grote 
buffers. Het verschil tussen het maximale lijnrendement en 
het lijnrendement van de star gekoppelde machines (het 
minimale lijnrendement) is de rendementsverbetering die te 
behalen is door het qebruiken van buffers (fiquur 7.1). 

:3 machines 
0.28 

0.26 

0.24 

0.22 

0.2 

A 
0.18 I 

I 
I 0.16 
I 

x 
0 

0.14-

E 
0.12 I 

~ 
0.1 II 

" 
0.06 

0.06 

0.04-

0.02 

0 

0 0.1 0.2 0 . .3 0.4 0.5 0.6 0.7 O.S 0.9 . 

stand-alone rendemerlt ----> 

fiquur 7.1: het verschil tussen het lijnrendement van 3 
machines met identiek (stand-alone) rendement met 
2 buffers met buffergrootte ~ en buffergrootte 0, 
in procenten. 
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In eerste instantie was men benieuwd naar de invloed van de 
grootte van de buffers in en op het eerste deel van de 
productielijn (3 machines). 

Met behulp van een computer is een simulatie uitgevoerd. Van 
de eerste machine in de lijn, de kathode-unitmachine, is het 
storingsgedrag geanalyseerd. De tweede en derde machine 
werden identiek verondersteld (omdat ze nog niet gebouwd 
waren). Met de simulatie is een idee verkregen over de 
benodigde grootte van de buffers. 

7.1 BET SIMULATIEPROGRAMMA. 

Met behulp van een simulatiemodel kan snel en goedkoop een 
indruk verkregen worden van de effecten die door 
veranderingen in de productielijn veroorzaakt worden. 

De karakteristieke gegevens (de lijnkentallen) die nodig Z1Jn 
om de werkelijke situatie vereenvoudigd te beschrijven zijn: 
- de lijnstructuur, 
- het aantal machines, 
- het aantal buffers en hun plaats in de lijn (ook: aanvoer 

en afvoer), 
- de buffergrootte (en type), 
- de cyclustijd en gedrag, 
- het uptime-gedrag, 
- het downtime-gedrag, 
- het aantal operators (en hun gedrag), 
- de uitval en 
- de besturingsinvloeden. 

In dit geval ziet het model er als voIgt uit (figuur 7.2): 

yo f\-} 

V 0 \ ] 

V o-v 
MACH. 1 HRCH. 2 HACH. :3 

figuur 7.2: het model van het eerste deel van de 
productielijn. 
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Hierbij zijn de volgende aannamen gedaan: 
De input- en output-buffer zijn oneindig groot, dus er is 
altijd voldoende aanvoer van producten voor machine 1, en 
machine 3 kan de geproduceerde producten altijd direct 
kwijt. 

- De doorlooptijd door de buffers is nul, dat wil zeggen dat 
indien de buffer leeg is een product, bewerkt door machine 
1, direct op machine 2 bewerkt kan worden. 

- De cyclustijd van de machines is constant: 1,9 seconde per 
product (1890 producten per uur). 

- De uptime (van start tot stop) en downtime (van stop tot 
start) van de machines zijn negatief exponentieel verdeeld 
(zie 7.2) en identiek voor de drie machines (zie hiervoor). 

- Operators zijn altijd direct beschikbaar, een machine kan 
dus direct gerepareerd worden bij een storing. 

- Er is geen uitval. 

De computer bootst de productie na door de machines te laten 
lopen en stilstaan, waarbij de uptime en de downtime bepaald 
worden door een willekeurige tijd te genereren aan de hand 
van de voorgeschreven statistische verdeling. 

Het lijngedrag wordt dan uiteindelijk beschreven door: 
- de capaciteit van de lijn, 
- het lijnrendement, 
- de doorlooptijd, 
- de hoeveelheid onderhanden werk, 
- de bezettingsgraad van de machines, buffers en 

transportsystemen en 
- de dynamische verliezen. 
Slechts het lijnrendement is in dit onderzoek van belang. 
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7.2 DE MONITORING VAN DE STORINGSGEGEVENS. 

Met behulp van de 
"methode van Nelson" 
(zie hoofdstuk 3) is 
qetracht de uptime en 
de downtime van de 
kathode-unitmachine 
te beschrijven met 
behulp van een 
Weibull-verdelinq 
(zie hoofdstuk 3). 

Van een storinqsrol 
(fiquur 7.3), 
afkomstiq van de 
machine, kunnen de 
starttijden en 
stoptijden van de 
machine afqelezen 
worden. Daarmee 
kunnen tel kens de 
uptime en de 
downtime van de 
machine bepaald 
worden. 

Van een ploeq (8 uur) 
zijn de uptime- en de 
downtime-tijden 
bepaald, en in 
oplopende volqorde 
qezet. Vervolqens 
zijn de erbij horende 
cumulatieve kansen 
bepaald. 

Daarna zijn ze .op 
Weibull-kanspapier 
uitqezet (fiquur 
7.4) . . 

Op eenzelfde wijze 
zijn van 2 andere 
ploeqen een tweede en 
een derde qrafiek 
ontstaan (bijlaqe 
8) • 

_oJ .... 2 19 
19.19.35 31 
19.19.35 20 

RD eN BW ALe 
19.18.37 START 20-01-88 

19.18.26 STOP 20-01-88 
RO GN BW ALG 

19.18.24 
19.18.22 
19.18.20 
19.17.39 
19.17.39 
19.17.39 
19.16.27 19 
19.15.25 25 
19.15.25 02 
19.14.40 01 

13 
13 
13 

19.14.11 03 

03 
25 

RO eN BW ALG 
19.13.05 START. 20-01-88 

19.12.57 STOP 20-01-88 
RD GN BW ALG 

19.12.55 13 
19.12.53 13 
19.12.51 13 
19.12.10 31 
19.12.10 20 
19.11.02 19 
19.09.52 
19.09.52 03 
19.09.28 31 
19.09.28 20 
19.08.56 20 
19.07.31 20 
19.07.25 20 
19.05.19 
19.05.19 03 
19.04.41 13 
19.02.59 19 
19.00.40 13 
19.00.40 01 
19.00.34 
19.00.34 03 
150.00.10 03 

'59.39 13 
01 

fiquur 7.3: de storinqsrol. 
~! 
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ploeg 1 (6-14 uur, 3/2/1988) uptime 
downtime 

x 

fiquur 7.4: de uptime en de downtime van de kathode
unitmachine op Weibull-kansverdelingspapier. 
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Het storinsqedrag van de machine is te beschrijven met behulp 
van een Weibull-verdeling met als parameters a=O,7 en P=O,8 
(x<1 minuut) en P=O,5 (x>1 minuut) voor de downtime, en a=3 
en P=O,8 voor de uptime. 

uit onderzoek (literatuur 5) is gebleken dat de gemiddelde 
waarde van de verdeling van de downtime in sterke mate 
bepalend is voor het rendement van de productielijn. De 
spreiding van de verdeling heeft een veel kleinere invloed op 
het rendement, zeker voor productielijnen met minder dan 5 
machines (figuur 7.5). 

1.00 Ufic~tncy 1 1 1 1 IUt: "~(I(. CT=. jvs MSiU= lit: s:iMrer. I 

~ .to :.: ..... ::: ..••....•. :. 4.'.1, •. ::: .. :::::r:::r::r::rr ·:·:::r:··: ·1;,1:' 
., ...................... : ............ ; ...... . 

! OJ: l~~ 

........... i .. · .... · .. +:::::::::J:·:::::::J:::::: .. · .. j·· .. · .. · .. ·l· ....... '1" ......... j ~t: ")C, .J 

i : : ; : j : : ..... be .. at Nachln.s 
: : : : : 7 !: : 

u(t 2 5 18 28 38 48 58 

figuur 7.5: het rendement van een productielijn als functie 
van het aantal machines met als parameter de 
downtime (gemiddelde: 30 en 60 seconden, en 
spreiding: klein, middel en groot) van de 
machines. 

om deze reden is besloten voor de uit te voeren simulaties de 
downtime en de uptime als negatief exponentieel verdeeld aan 
te nemen, en de gemiddelde waarden van de verdelingen te 
varieren. Dit komt overeen met een Weibullverdeling met 
vormfactor 1 en varierende schaalfactor. 

Het gemiddelde van de uptime en de downtime was (in 
seconden) : 

uptime 
downtime 

ploeg 1 
177 

81 

ploeg 2 
326 
143 

ploeg 3 
244 
126 

totaal 
249 
117 
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7.3 DE RESULTATEN VAN DE SIMULATIES. 

Bij de verschillende simulaties zijn de volgende grootheden 
gevarieerd: 
- de gemiddelde downtime, 
- de gemiddelde uptime en 
- de maximale buffercapaciteit. 

Het volgende dient hierbij te worden opgemerkt: 
- de resultaten zijn verkregen na zeer veel producten (1-10 

miljoen), dus zijn lange termijn gemiddelden en 
- de nauwkeurigheid van de resultaten is ± 1% van de gevonden 

waarden. 

In de figuren 7.6-7.11 zijn de grafieken gezet met 
verschillende uptime en downtime, maar gelijk stand-alone 
rendement, en varierende buffergrootte: 
- figuren 7.6 en 7.7 het lijnrendement, 
- figuren 7.S en 7.9 de rendementswinst die nog te behalen 

is door het vergroten van de 
buffercapaciteit, 

- figuren 7.10 en 7.11: de procentuele rendementswinst die 
behaald is door de buffer, 

waarbij: 
- figuren 7.6, 7.8 en 7.10: stand-alone rendement = 0,71, 
- figuren 7.7, 7.9 en 7.11: stand-alone rendement = 0.S3. 

7.4 CONCLUSIES. 

Bij het vergelijken van de figuren 7.6 en 7.7 blijkt dat het 
vergroten van stand-alone rendement een evenredige vergroting 
van het lijnrendement tot gevolg heeft. De verhoging van het 
lijnrendement ten gevolge van de verlaging van de gemiddelde 
uptime en downtime bij eenzelfde stand-alone rendement, is 
lager dan de al genoemde verhoging. 

uit de figuren 7.S en 7.9 blijkt dat vele procenten winst 
behaald kunnen worden met relatief kleine buffers (50-250 
producten), waarbij de invloed van de buffergrootte kleiner 
wordt naarmate de gemiddelde uptime en downtime langer worden 
bij gelijkblijvend stand-alone rendement. Dit betekent dat de 
buffer korte, vaak voorkomende storingen beter kan opvangen 
dan lange, zelden voorkomende storingen. 

Ook blijkt dat zelfs bij grote buffers (1000 producten) nog 
2-4% stijging van het lijnrendement te behalen is met nog 
grotere buffers. 

uit de figuren 7.10 en 7.11 blijkt dat bij een buffergrootte 
van 100 producten al ongeveer 50% gewonnen is en bij een 
buffergrootte van 1000 producten ongeveer sot. 
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mach.,_""....l .. 9"Ujk 

0.9 

0.8 

" 0.7 I 
I 
I 
I 0.6 
I 

i 0.5 ... 
l ... 
0 
Z 0.4 ... 
I[ 
Z 
::! OJ 
..J 

0.2 

0.1 

0 

0 0.:2 0.4 0.6 0.8 
(Thousands) 

BUFFER 

figuur 7.6: het lijnrendement, als functie van de 
bufferqrootte. • = uptime=250; downtime=100 

+ = uptime=375; downtime=150 
• = uptime=500; downtime=200 

0.9 

0.8 

" 0.7 r I 
I 
I 
I 0.6 
I 

... z 0.5 ... 
l ... 
0 
Z 0.4 ... 
I[ 
z .., 

0.3 :J 

0.2 

0.1 

0 

0 0.2 04 0.6 0.8 
(Thou""nd.) 

BUFFER ----> 

figuur 7.7: het lijnrendement, als functie van de 
bufferqrootte. • = uptime=500; downtime=100 

+ = uptime=750: downtime=150 
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moch,,_ment is ~Iijk 

(ThouSoOnd$) 
BUFFER ----'> 

.. _------------._---

figuur 7.8: het verschil tussen het lijnrendement en het 
maximaal moqelijke lijnrendement, als functie van 
de bufferqrootte. • = uptime=250; downtime=100 

0.3 

0,28 

0.26 

" I 0.24 
I 
I 0.22 
I 
I 0,2 

ci z 0,1e .. 
II< 
Z 0,16 
:! 
.J 

0.14 

ci 0.12 
z .. 0.1 II< 
Z 
:! 0.08 

i 0,0$ 

0,04 

O.O:.! 

0 

a O.:.! 

+ = uptime=375; downtime=150 
• = uptime=500; downtime=200 

0.4 
(Thou",,,,do) 

BUFFER ----). 

O,tj 0.8 

figuur 7.9: het verschil tussen het lijnrendement en het 
maximaal moqelijke lijnrendement, als functie 
van de bufferqrootte. 
• = uptime=500; downtime=100 
+ = uptime=750; downtime=150 
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fiquur 7.10: het percentage van de maximaal mogelijke 
rendementsverbetering, die door het toepassen 
van buffers is gerealiseerd, als functie van de 
buffergrootte. • = uptime=250; downtime=100 

100 

90 

80 ,. 
I 70 I 
I 
I 
! 60 

i 50 I 

~ w .0 0 
~ 

~ 30 
I! 

20 

10 

0 

Il 0.:2 

+ = uptime=375; downtime=150 
• = uptime=500; downtime=200 

0.4 0.6 0.8 
(Tr.ou!lCJnd.) 

BUFFER ----> 

fiquur 7.11: het percentage van de maximaal mogelijke 
rendementsverbetering, die door het toepassen 
van buffers is gerealiseerd, als functie van de 
buffergrootte. • = uptime=500; downtime=100 

+ = uptime=750; downtime=150 
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BIJLAGE 1: DE STORINGSKAART. 

UUR 

D£ZE KAART NA AFLOOP VAN OE WE.RtC'lAA,YHfEDI:N 
VERANTWOOROElIJKE ONiDEFutOIUOiSOFJlICml!!R 



BIJLAGE 2: DE RAPPORTAGELIJST. 

Datum 

Ploeg 

Verantw. Monteur 

KAT KLEM 

Klemnr. 

Opblaasopening ..... mm. 

"Vaste" bek tegen aanslag 

Magn. (Gauss meting) 
, 

Aardkontakt laslip .':>.(/ 

.mAtiStQRIaAAN 

Baanbreedte kat. lin. 

Arret kat. lin. 

Baanbreedte unitlin. 

Arret unitlin. 

al.:.QilimBlHQ 

Pos.Unit in lin./Gl-centr. (x) 

.. " " " " (y) 

Optillen Unit (z): ..... mm. 

G2-Kontakt 

Afstellen microswitch 

W~Llt1 lH Gl 

X-pos. t.o.v. Gl-gat 

Y-pos. t.O.V. Gl-gat 

Z-pos. t.O.V. Gl-bodem 

flEZtQ 

Nom. slag (tussen microsw.) .... mm. 

uvername nokschijf/piezo 



(bijlage 2) 

• 
Z-pos. klem bij debloCk. 

Y __ pos. klem na deblokk. 

1..6% .ItLl~ 1lI U% I LInAAL 

X-poa.t..o.v. aoa • pluta kat. 

Y-poa .. .. .. .. 

Qpblaasafatand (.): ....... 

Peral.druk opbl •• ea: ... bar 

Opvang op aansl .. : .... mm. 

SAliMS BleHmH 

Pos. V-bekken t.o.v. kat. en klem 

LAQiBS 

Poa. X (N en Z) 

Poa. Z (N en Z) 

Pos. Y-focusafst. (N en Z) 

ILlQ 

Afregelen met dummy 

Instelling IPK (mach.korr.) 

It It ASK (buiskorr.) 

OHDiBUlLIH 

Partijnr. 01 

" " Kat. 

OPHEBKINGIN 



BIJLAGE 3: DE STANDTIJDEN (IN UREN) BIJ 5 STORINGEN. 
Van week 749 ('87) tot en met week 802 ('88). 

storing 13: 

ROOD GROEN BLAUW 
0,2 uren 0,2 4 
0,5 0,5 6 
1,5 0,5 6 
2 1 15 
2 2 18 
2,5 3 38 
2,5 5 40 
2,5 5 96 
3 6 
3 7 
3 8 
4 12 
5 13 
8 14 
9 23 

15 27 
18 31 
18 37 
20 44 
23 56 
24 93 
25 
32 
38 
43 
52 
81 



(bijlage 3) 

storing 31: 

ROOD 

1 uren 
2 
3 
4 

13 
19 
24 
27 
59 
76 
85 

190 

GROEN 

59 
131 
146 

BLAUW 

0,5 
5 
5 
6 
8 

10 
10 
10 
13 
15 
20 
21 
23 
23 
24 
26 
37 
42 
59 
89 

179 



(bijlage 3) 

Gedraaide kathodes: 

ROOD GROEN BLAUW 

38 uren 4 
64 15 
64 75 

172 168 

Scheve kathodes: 

ROOD GROEN BLAUW 

0,6 uren 0,5 0,5 
0,9 0,8 0,8 
1,0 0,9 0,9 
1,4 0,9 0,9 
2,5 1,0 1,3 
7 1,1 4 

12 2,5 4 
12 3 5 
19 5 11 
28 6 11 
31 6 12 
34 6 12 
37 7 13 
54 8 19 
64 9 21 
82 11 22 
85 14 22 
89 18 25 
99 19 28 

23 32 
24 46 
24 57 
24 145 
51 146 
62 
86 



(bijlage 3) 

Rooster 2 contact: 

ROOD 

3* uren 
6 

21* 
23* 
24* 
24* 
24* 
42 
59 
64* 

103* 

GROEN BLAUW 

2* 
3* 
6* 
7 
8* 

10* 
11 
13 
14* 
15* 
16* 
17* 
19 
24 
24* 
26* 
40* 
46 
77* 
89* 



BIJLAGE 4: EEN VERGELIJKING VAN HET HANDELEN VAN DE 
ONDERHOUDSMONTEURS IN DE 3 GROEPEN. 

WEEK 1Li j 'TOt EN ~I 802.. 'PLDE.G 

1 L 3 

KAT KLEH 

Klemnr. 11 ,: 5-' 1&,( 

Opblaasopenin' ..... mm. 21- 8'( 1, It 
"Vaste" bek teaen aanslag '1;. 8'( 17 }. 

Magn. (Gaus s meting) 2.J. 8,< 1b;l 

Aardkontakt laslip 'Sl-t WI- 1~A 

.nwlQf:QBIiMAli 

Baanbreedte kat. lin. 

Arret kat. lin. 

Baanbreedte unitlin. 

Arret unitlin. 

~mBl.tiq 

Pos.Unit in lin./Gl-centr. (x, 2..1< 1b" 
.. " .. .. " (y) ~ f", H." 

Optillen Unit (z): ..... rnm. U 10 .( 

G2-Kontakt '5,1( 21 J( tlj{ 

Afstellen microswitch 
,}I( f.,;. 

KAI .. K1.it1 l.ti Gl 

X-pos. t.o.v. Gl-gat 15 .... 3Li,.< X)C 

y-~os. t.O.V. Gl-gat bi )C 
z.hjO. ~g.< 

Z-I)OS. t.o.V. Gl-bodem j-' j..: u~ 

flEZQ 

Nom. slag (tussen microsw. J ••.• rnm. I I(. I" 2.JI 

Overname nokschijf/piezo 2,.'1 ,. II A .8.< 



(bijlage 4) 

.- 1 3 

Z-pos. klem bij debloCk. 1 .. 11 ~ 1"-

Y-pos. klem na deblokk. 6s Z,.J( lit 

IA%. KLiH III 1.6%. LlHAAL 

X-po •. t..o.v. DGa. piaat. kat. 1~'" 1.b ,. 'LS)I. 

Y-po. .. to .. " ~b)l 2.'c A 2..8:A 

OPbl •••• f.t.and (.): ....... Z~)I. IO~ l2-,.. 

Per.i.druk opbla •• n: •.. bar 

Opvang op aansl .. : ....... 5;1- Iii-

JWmslU BlmiTEH 

Pos. V-bekken t.o.v. kat. en klem 12... ,. '3.s-"" 2.J,,. 

LASIBB 

Po •. X (N en ZJ ?>J'. 2-1- > .... 

Po •. Z (N en Z) fA 

Pos. Y-focusafst. (N en Z) 

~ 

Afregelen met dummy 

Instelling IPK (mach. korr. ) 

.. It ASK (buiskorr. ) 

QlmIRDELIH 

Partijnr. Gl 
.. .. Kat . 



BIJLAGE 5: TABEL VAN DE CUMULATIEVE NORMALE VERDELING. 

IIIlU) 

u .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 . 

• 0 .5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 .5239 .5279 .5319 .5359 

.1 .5398 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5636 .5675 .5714 .5753 

.2 .5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064 .6103 .6141 

.3 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443 .6480 .6517 

.4 .6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808 .6844 .6879 

.5 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157 .7190 .7224 

.6 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486 .7517 .7549 

.7 .7580 .7611 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794 .7823 .7852 

.8 .7881 .7910 .7939 .7967 .1995 .8023 .8051 .8078 .8106 .8133 

.9 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340 .8365 .8389 
1.0 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577 .8599 .8621 

1.1 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790 .8810 .8830 
1.2 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980 .8997 .9015 
1.3 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .9131 .9147 .9162 .9177 
1.4 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9279 .9292 .9306 .9319 
1.5 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418 .9429 .9441 

1.6 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525 .9535 .9545 
1.7 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9li08 .9616 .9625 .9633 
1.8 .9641 .9649 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693 .9699 .9706 
1.9 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756 .9761 .9767 
2.0 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808 .9812 .9817 

2.1 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850 .9854 .9857 
2.2 .9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .9878 .9881 .9884 .9887 .9890 
2.3 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911 .9913 .9916 
2.4 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932 .9934 .9936 
2.5 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949 .9951 .9952 

2.6 .9953 .9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962 .9963 .9964 
2.7 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972 .9973 .9974 
2.8 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979 .9980 .9981 
2.9 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986 
3.0 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990 

3.1 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992 .9993 .9993 
3.2 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995 .9995 .9995 
3.3 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9997 
3.4 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9998 
3.5 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 
3.6 .9998 .9998 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 

.3989 

.3970 

.3910 

.3814 

.3683 
• 35~1 

.3332 

.3123 

.2897 

.2661 

.2420 

.2179 

.1942 

.1714 

.1497 

.1295 

.1109 

.0940 

.0790 

.0656 

.0540 

.0440 

.0355 

.0283 

.0224 

.0175 

.0136 

.0104 

.0079 

.0060 

.0044 

.0033 

.0024 

.0017 

.0012 

.0009 

.0006 



BIJLAGE 6: TABEL VAN DE BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN VAN U. 

99,8\ - betrouwbaarheid 

98t - betrouwbaarheid 

90t - betrouwbaarheid 

80\ - betrouwbaarheid , ~ 
5 1.500 0.151 0.396 0.672 0.809 3.044 6.176 8.694 17.694 
5 2.000 0.573 0.749 1.081 1.237 4.134 8.063 9.228 14.766 
5 2.500 0.794 1.207 1.474 1.668 4.847 8.698 10.900 21.442 
5 3.000 1.146 1.409 1.853 2.048 5.829 11.297 12.066 24.413 
5 3.500 1.489 1. 727 2.147 2.365 7.093 12.585 15.620 30.859 

10 1.500 0.396 0.758 0.897 0.987 2.370 3.754 4.097 7.069 
10 2.000 0.802 1.096 1.340 1.474 2.992 4.156 4.925 6.437 
10 2.500 1.047 1.485 1.744 1.863 3.664 5.202 5.716 8.603 
10 3.000 1.444 1.744 2.034 2.251 4.518 6.803 7.441 15.372 
10 3.500 1.848 2.193 2.458 2.662 5.126 7.921 8.566 10.606 

20 1.500 0.790 0.850 1.013 1.114 2.061 2.682 2.888 3.744 
20 2.000 1.013 1.291 1.466 1.544 2.715 3.484 3.696 3.952 
20 2.500 1.637 1.711 1.940 2.029 3.274 4.042 4.243 4.767 
20 3.000 1.888 2.116 2.284 2.452 3.841 4.647 4.871 5.949 
20 3.500 1.936 2.390 2.716 2.873 4.531 5.642 5.982 7.339 

50 1.500 0.926 1.100 1.186 1.247 1.804 2.186 2.273 2.394 
50 2.000 1.406 1.535 1.668 1.728 2.364 2.837 2.899 3.063 
50 2.500 1.858 1.954 2.081 2.179 2.925 3.475 3.618 3.869 
50 3.000 2.213 2.367 2.533 2.617 3.481 3.970 4.088 5.142 
50 3.500 2.589 2.755 2.961 3.068 4.102 4.559 4.830 5.262 

100 1.500 1.028 1.199 1.277 1.328 1.708 1.884 1.904 2.075 
100 2.000 1.590 1.649 1. 752 1.797 2.250 2.446 2.554 2.752 
100 2.500 1.883 2.083 2.207 2.271 2.762 3.055 3.077 3.192 
100 3.000 2.291 2.532 2.664 2.727 3.328 3.584 3.603 3.757 
100 3.500 2.775 2.945 3.099 3.179 3.899 4.168 4.218 4.694 

N X U.001 U.010 U.050 U.100 U.900 U.950 U.990 U.999 

U = X - '" ; ~ = STEEKPROEF-GEMIDDELDE 
a a = STEEKPROEF-SPREIDING 

N = STEEKPROEFGROOTTE 

1000 SIHULATIES PER GEVAL ( COHBINATIE VAN N EN X ) 



BIJLAGE 7: DE UITVAL IN JANUARI 1988. 

Meetwaarden van rooster 1 (type 66FS): 
Calle waarden in rom). 

Positie ROOD: 

Datum GBg SBg GBr SBr GEr SEr 

18-1 7,562 0,007 7,597 0,009 -0,011 0,014 
19-1 7,589 0,008 7,634 0,014 0,016 0,018 
20-1 7,575 0,008 7,625 0,018 0,022 0,022 
21-1 7,568 0,008 7,628 0,020 -0,006 0,013 
22-1 7,566 0,011 7,614 0,019 0,008 0,006 

25-1 7,567 0,008 7,591 0,014 0,007 0,008 
26-1 7,557 0,008 7,624 0,009 -0,018 0,008 
27-1 7,577 0,008 7,638 0,040 0,029 0,014 
28-1 7,573 0,010 7,625 0,018 0,015 0,014 

Positie GROEN: 

Datum GBg SBg GBr SBr GEr SEr 

18-1 7,559 0,005 7,630 0,018 -0,022 0,013 
19-1 7,583 0,005 7,704 0,016 0,028 0,012 
20-1 7,578 0,005 7,688 0,028 0,017 0,018 
21-1 7,562 0,004 7,669 0,017 0,001 0,013 
22-1 7,560 0,005 7,633 0,019 0,015 0,008 

25-1 7,563 0,005 7,614 0,015 0,013 0,008 
26-1 7,553 0,004 7,636 0,014 -0,007 0,009 
27-1 7,582 0,004 7,707 0,019 0,037 0,011 
28-1 7,569 0,007 7,671 0,021 0,023 0,015 

Positie BLAUW: 

Datum GBg SBg GBr SBr GEr SEr 

18-1 7,566 0,010 7,601 0,018 0,005 0,013 
19-1 7,593 0,009 7,634 0,007 0,028 0,017 
20-1 7,587 0,007 7,640 0,012 0,042 0,012 
21-1 7,572 0,007 7,636 0,018 0,009 0,016 
22-1 7,568 0,006 7,612 0,021 0,014 0,012 

25-1 7,570 0,007 7,596 0,011 0,006 0,007 
26-1 7,558 0,005 7,624 0,007 -0,001 0,013 
27-1 7,591 0,005 7,638 0,017 0,043 0,013 
28-1 7,578 0,012 7,632 0,017 0,028 0,018 



(bijlage 7) 

Meetwaarden voor een standaard kathode: 
(alle waarden in rom). 

GBk = 7,410 
GBl = 7,590 

GEk = 0,010 

SBk = 0,010 
SBl = 0,010 

SEk = 0,020 

Aanname voor machine-instellingen: 
(alle waarden in rom). 

GM = 0,010 
GU = 0 

SM = 0,004 
SU = 0 (niet gemeten) 



(bijlage 7) 

uitval op foutieve inregeling (figuur 6.8) : 

datum: 18-1 19-1 20-1 21-1 22-1 

product uitval 217 174 170 156 97 
[aantal] 

totaal producten 25081 18779 21732 24541 18099 
[aantal] 

werkelijke uitval 0,87 0,93 0,78 0,64 0,54 
[%] 

voorspelde uitval 0,10 0,02 0,10 0,02 0,02 
[%] 

(met behulp van u1 en u2, zie 6.1) • 

datum: 25-1 26-1 27-1 28-1 

product uitval 126 230 170 211 
[aantal] 

totaal producten 18390 19842 20890 19637 
[aantal] 

werkelijke uitval 0,69 1,16 0,81 1,07 
[%] 

voorspelde uitval 0,04 0,00 0,06 0,03 
[%] 

(met behulp van u1 en u2, zie 6.1) . 

Uitval op losse las: 

datum: 18-1 19-1 20-1 21-1 22-1 

product uitval 1208 270 210 225 148 
[aantal] 

totaal producten 25081 18779 21732 24541 18099 
[aantal] 

werkelijke uitval 4,82 1,44 0,97 0,92 0,82 
[%] 

voorspelde uitval 0,00 1,13 4,36 0,14 0,02 
[%] 

(met behulp van u3' zie 6.1) • 

datum: 25-1 26-1 27-1 28-1 

product uitval 138 190 282 100 
[aantal] 

totaal product en 13990 19842 20890 19637 
[aantal] 

werkelijke uitval 0,99 0,96 1,35 0,51 
[%] 

voorspelde uitval 0,00 0,00 4,11 0,60 
[%] 

(met behulp van u3, zie 6.1) • 



BIJLAGE 8: GRAFIEKEN VAN DE UPTIME EN DOWNTIME VAN DE 
KATHODE-UNITMACHINE. 

ploeq 2 (14-22 uur, 20/1/1988) uptime 

downtime + 

0,90 



(bijlage 8) 

ploeg 3 (22-6 uur, 17-18/2/1988) uptime 

downtime 
x 
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