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SAMENVATTING 

Dit rapport beschrijft een analyse van de produktiebesturing in 
een papierfabriek. In de bestudeerde papierfabriek wordt 
jaarlijks 400.000 ton krantenpapier geproduceerd. Dit komt neer 
op 1,2 miljoen papierrollen, van verschillende afmetingen. Er 
wordt papier in verschillende gewichtsklassen geproduceerd. De 
produktiebesturing dient er voor te zorgen dat de rollen met de 
juiste specificaties in de juiste hoeveelheden op het juiste 
moment worden geproduceerd, tegen zo laag mogelijke kosten. 

In principe zou er volledig op voorraad kunnen worden 
geproduceerd. Aan de vraag van de afnemers wordt dan voldaan 
door levering uit voorraad, waardoor snelle leveringen mogelijk 
zijn. Voorraden eindprodukt vormen echter een kostenpost ten 
gevolge van ruimtebeslag en het geinvesteerde kapitaal. Het 
verdient daarom aanbeveling te onderzoeken hoe kosten kunnen 
worden gereduceerd door in zekere mate op order te produceren, 
zonder de service aan de afnemers nadelig te beinvloeden. 

Discrete simulatie biedt de mogelijkheid verschillende 
produktiestrategieen kwantitatief te vergelijken. Om te kunnen 
simuleren dient eerst een model van de papierfabriek te worden 
opgesteld. V~~r de ontwikkeling van dit model is gebruik gemaakt 
van de proces-interactie-benadering. Kenmerkend voor deze 
zienswijze is dat een fabriek op een natuurlijke manier wordt 
beschreven als een verzameling parallelle process en met 
onderlinge interacties. 

Het ontwikkelde simulatiemodel van de papierfabriek omvat een 
drietal produktie-eenheden. Dit zijn de papiermachine, de 
bobineuse (snijmachine) en het magazijn. Met behulp van een 
structuurmodel kon op een overzichtelijke manier een besturing 
voor de genoemde produktieprocessen worden ontworpen. In het 
model is een mengvorm van ordergebonden en voorraadgebonden 
produktie opgenomen. Door middel van simulatie-experimenten 
kunnen verschillende mengvormen worden vergeleken met behulp van 
hetzelfde model. 

Door het gebruik van de proces-interactie-benadering werd een 
real-time produktiebesturing verkregen. Omdat de besturing op 
basis van actuele informatie werkt, kan snel op de vraag uit de 
markt worden gereageerd. Dit resulteert in een besturing met een 
hoge flexibiliteit. 
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VOORWOORD. 

De afsluiting van de studie Werktuigbouwkunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven, volgens het curriculum oude-stijl, omvat 
een eindstudie waarin gedurende een periode van negen maanden 
onderzoek wordt gedaan bij eenvakgroep binnen de faculteit. 
Mijn eindstudie heb ik verricht bij de vakgroep produktie
technologie en automatisering met als afstudeerhoogleraar 
prof.dr.ir. J.E. Rooda. In dit rapport wil ik verslag do en van 
de resultaten van mijn eindstudie. 

Tijdens mijn eindstudie heb ik voor Foxboro te Soest een analyse 
gemaakt van de produktiebesturing in een papierfabriek. Hiertoe 
is een simulatieprogramma ontwikkeld waarmee produktie
strategieen voor een papierfabriek kunnen worden onderzocht. In 
dit kader is samengewerkt met Parenco te Renkum, producent van 
krantenpapier. . 

Met genoegen heb ik gewerkt aan mijn opdracht, het analyseren 
van de produktiebesturing was een leuke puzzle waarvan de 
stukjes uiteindelijk mooi in de structuur van het model bleken 
te passen. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mijn 
begeleiders, de heren Vegter en Hendriks van Foxboro en Parenco 
en Overwater van de T.U.E., en alle anderen die hebben geholpen 
stukjes van de puzzle te leggen, vriendelijk te bedanken. 

Ik heb er veel van geleerd. 

Marc Lodeweegs 
Boest, december 1987. 



INHOUDSOPGAVE 

Samenvatting 

Opdrachtformulering 

Voorwoord 

Lijst van gebruikte symbolen en afkortingen 

HOOFDSTUK 1 INLEIDING. 1 

HOOFDSTUK 2 PRODUKTIEBESTURING. 3 

2.1 Het valideren van produktiestrategieen. 3 
2.2 De proces-interactie-benadering. 3 
2.3 Een structuurmodel. 5 

HOOFDSTUK 3 EEN PAPIERFABRIEK. 7 

3.1 De produktie in een papierfabriek. 7 
3.2 Produktiebesturing in een papierfabriek. 8 

HOOFDSTUK 4 MODEL VAN EEN PAPIERFABRIEK. 11 

4.1 Het papierproduktieproces. 11 
4.2 Het snijproces. 12 
4.3 Het magazijnproces. 15 

HOOFDSTUK 5 HET SIMULATIEPROGRAMMA. 18 

5.1 De vraag naar ,papierrollen. 18 
5.2 Parameters voor het simulatieprogramma. 19 
5.3 Prestatie-indicatoren. 20 
5.4 Simulatie-experimenten. 21 

HOOFDSTUK 6 NABESCHOUWING. 23 

HOOFDSTUK 7 LITERATUUR. 25 

BIJLAGEN: 

1. Specificatie van het model van een papierfabriek. 

2. Specificatie van de ordergenerator. 
3. Het simulatieprogramma. 
4. Simulatie-experimenten. 

27 
44 
51 
53 



LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN 

proces 

interacties: 

informatieoverdracht 

materiaaloverdracht 

buffer 

vmg : vierkante-meter-gewicht, 
aanduiding voor papiertype 

v : verdeler, besturingsfunctie 

i : indeler, besturingsfunctie. 



HOOFDSTUK 1: INLEIDING. 

Papier wordt in vele toepassingen gebruikt. Men kan op grond van 
deze toepassingen een viertal soorten onderscheiden: 

1. schrijfpapier 
2. drukpapier 
3. pakpapier 
4. bijzonder papier, bijvoorbeeld fotografisch papier. 

Krantenpapier valt in de categorie drukpapier. De eisen die aan 
krantenpapier worden gesteld zijn geheel anders dan die men 
stelt aan fijnere papiersoorten. Krantenpapier moet sterk zijn 
om te kunnen worden verwerkt op snelle drukpersen en het moet 
goed bedrukbaar zijn. Kenmerkend voor de produktie van kranten
papier is de grote omvang. In 1986 bedroeg de wereldproduktie 
van krantenpapier 30 miljoen ton. 

Parenco B.V. te Renkum is de enige producent van krantenpapier 
in Nederland en de grootste in West-Europa. Na het in gebruik 
nemen van een tweede papiermachine, zomer 1987, zal men 400 
duizend ton krantenpapier per jaar gaan produceren. 

Het besturen van de produktie in een papierfabriek is een veel
omvattend probleem. Een papierfabriek bestaat uit een groot 
aantal transport- en fabricageprocessen. Dit zijn zowel continu 
verlopende produktieprocessen als stapsgewijs verlopende, 
discrete, processen. Het doel van de produktiebesturing is het 
produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Dit leidt vaak tot 
tegenstrijdige eisen voor de besturing. Voor het besturen van de 
produktie zijn meerdere strategieen mogelijk, met elk hun eigen 
kostenplaatje. Onderzoek naar een goede strategie is daarom 
wenselijk. 

"Het licht waarin een probleem wordt bezien en de kwaliteit van 
de oplossing hangen nauw met elkaar samen" [Rooda, Overwater, 
1986]. In dit onderzoek zal de produktiebesturing in een 
papierfabriek met behulp van de proces-interactie-benadering 
[Overwater, 1987] worden geanalyseerd. Met behulp van de proces
interactie-benadering kan een model van een papierfabriek worden 
opgesteld. Kenmerkend voor deze zienswijze is dat een fabriek op 
natuurlijke wijze wordt weergegeven als een verzameling 
parallelle processen die door middel van interacties met elkaar 
samenwerken (de specificatie). Het model kan worden gebruikt om 
een strategie voor de produktiebesturing te beoordelen door 
middel van simulatie (de validatie). Een geschikt bevonden pro
duktiebesturing kan vervolgens de werkelijke produktie besturen 
(de implementatie). In dit onderzoek zal met name worden inge
gaan op het specificeren en valideren van de produktiebesturing 
in een papierfabriek. Hierbij wordt uitgegaan van de produktie 
bij Parenco. 
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Dit rapport omvat drie delen. 

In het eerste deel (hoofdstuk 2) zal in het algemeen worden 
ingegaan op het valideren van produktiestrategieen en het 
gebruik van de proces-interactie-benadering. De begrippen 
"proces" en Itinteractie" zullen worden toegelicht aan de hand 
van voorbeelden uit een papierfabriek. Tevens wordt een 
structuurmodel besproken, zoals dat is ontwikkeld door Arentsen 
en Rooda (1983). 

In het tweede deel worden vervolgens de besproken concepten toe
gepast voor het ontwikkelen van een simulatieprogramma voor een 
papierfabriek. Allereerst worden in hoofdstuk 3 de produktie in 
een papierfabriek en de eisen voor het besturen van de produktie 
beschreven. Hieruit wordt een model afgeleid dat in hoofdstuk 4 
wordt gespecificeerd. Hoofdstuk 5 beschrijft vervolgens het 
simulatieprogramma waarmeee verschillende produktiestrategieen 
kunnen worden beoordeeld. 

Het derde deel omvat ten slotte een beschouwing van de bruik
baarheid van de gehanteerde concepten bij het analyseren van de 
produktiebesturing in een papierfabriek. 
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HOOFDSTUK 2: PRODUKTIEBESTURING. 

2.1 Het valideren van produktiestrategieen. 

Het doel van de produktiebesturing kan worden omschreven als het 
produceren van het juiste produkt in de juiste hoeveelheid op 
het juiste moment tegen zo laag mogelijke kosten. De 
produktiebesturing heeft betrekking op de aanwezige 
produktiemiddelen, met hun mogelijkheden en beperkingen. Het 
uitbreiden van de mogelijkheden of het opheffen van beperkingen 
is meestal slechts op langere termijn mogelijk. 

De functie van de produktiebesturing is het vertalen van orders 
naar produktie-opdrachten. Hierbij zijn verschillende 
strategieen mogelijk. Enerzijds is het mogelijk geheel op order 
te produceren. produktie-opdrachten worden nu afgeleid van 
aanwezige orders. Anderzijds is het mogelijk geheel op voorraad 
te produceren. Produktie-opdrachten worden nu gebaseerd op 
voorspellingen van toekomstige orders. Aan binnenkomende orders 
wordt voldaan door levering uit voorraad. Het doel van voorraad 
is het reduceren van de doorlooptijd van een order. Tussen beide 
uiterste produktiestrategieen zijn vele mengvormen mogelijk, 
waarbij gedeeltelijk op order en gedeeltelijk op voorraad worgt 
geproduceerd. 

Discrete-event simulatie biedt de mogelijkheid kwantitatieve 
gegevens te verkrijgen over de prestatie van de produktie als 
functie van de door de besturing gehanteerde produktiestrategie. 
Hiertoe wordt een model ontwikkeld van de produktie en de 
produktiebesturing. In dit onderzoek zal een model van een 
papierfabriek worden ontwikkeld. De besturingsprocessen werken 
volgens een bepaalde strategie. Vervolgens wordt gedurende een 
bepaalde periode het afhandelen van orders gesimuleerd. Aan de 
hand van de verkregen gegevens over het dynamische gedrag van de 
produktie kan een produktiestrategie dan worden beoordeeld. 

Een model van een fabriek kan worden verkregen met behulp van de 
proces-interactie-benadering. Deze benadering zal in de volgende 
paragraaf worden besproken. 

2.2 De proces-interactie-benadering. 

Om inzicht te verkrijgen in de structuur en het gedrag van een 
syteem kan een model worden gebruikt. Een systeem kan men 
modelleren met behulp van de proces-interactie-benadering 
[Overwater, 1987]. In een systeem kunnen elementen en relaties 
worden onderscheiden. Een papierfabriek is een voorbeeld van een 
(industrieel) systeem: het is een verzameling elementen en 
relaties binnen de totale werkelijkheid. 

Volgens de proces-interactie-benadering zijn er elementen in 
twee soorten, levende en levenloze elementen. Levende elementen 
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Z1)n in staat handelingen uit te voeren en hun toestand kan af
wisselend actief en non-actief zijn. Levenloze elementen kunnen 
slechts handelingen ondergaan, zij zijn per definitie passief. 
Een voorbeeld van een levend element in een papierfabriek is een 
inpakmachine. Een inpakmachine verpakt papierrollen ter 
bescherming tegen bijvoorbeeld vocht. Papierrollen zijn hier de 
levenloze (passieve) elementen. Levenloze elementen kunnen ook 
zaken als orders of besturingssignalen zijn. 

Relaties bepalen de samenhang tussen de elementen. Twee soorten 
relaties zullen worden beschouwd. Ten eerste zijn er relaties 
tussen levenloze elementen. Deze relaties ontstaan doordat een 
levend element akties uitvoert. De verzameling akties zoals een 
levend element die uitvoert wordt een proces genoemd. In het 
voorbeeld worden papierrollen ingepakt door een inpakmachine. 
Hierdoor is er een relatie tussen een "kale" en een ingepakte 
rol: het inpakproces (dit proces is grafisch weergegeven in 
figuur 2.1). Dit proces omvat een aantal opeenvolgende 
handelingen waardoor de transformatie van een kale in een 
ingepakte rol plaats vindt. 

KALE 
ROL 

Figuur 2.1 Het inpakproces. 

INSEPAKTE 
ROL 

Ten tweede zijn er relaties tussen levende elementen. Deze 
relaties ontstaan ten gevolge van de overdracht van levenloze 
elementenen worden interacties genoemd. Men kan hierbij denken 
aan een transportbaan die ingepakte papierrollen afvoert. De 
transportbaan kan de rol afvoeren zodra de inpakmachine de rol 
heeft ingepakt. Er is dus sprake van een interactie tussen het 
inpakproces en het transportproces (deze interactie is grafisch 
weergegeven in figuur 2.2). 

INGEPAKTE 
ROL 

Figuur 2.2 Interactie tussen inpak- en transportproces. 

De overdracht van levenloze elementen kan een vloeiend of een 
sprongsgewijs verloop in de tijd kennen, deze interact ie-
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mechanismen worden respectievelijk continu en discreet genoemd. 
In het voorbeeld is de interactie tussen het inpak- en het 
transportproces discreet. 

Door een papierfabriek te beschrijven als een verzameling 
processen en interacties verkrijgt men zowel inzicht in de 
statische als in de dynamische eigenschappen. De statische 
structuur wordt gevormd door de processen en de levenloze 
elementen, de samenhang tussen levenloze elementen is in de tijd 
onveranderlijk. Het dynamische gedrag is het gevolg van levende 
elementen die elkaars procesvoortgang beinvloeden door de 
overdracht van levenloze elementen. De hier beschreven 
zienswijze heet de proces-interactie-benadering. 

In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op het modelleren 
van produktie- en besturingsprocessen in industriile systemen. 
Een huIpmiddel voor het beschrijven van de samenhang tussen deze 
processen, gebaseerd op de proces-interactie-benadering, zal 
worden besproken. 

2.3 Een structuurmodel. 

In een fabriek worden materiiIe goederen geproduceerd. De totale 
transformatie van grondstoffen in eindprodukten omvat zowel 
transport- als fabricageprocessen. Deze processen kunnen worden 
ingedeeld in produktie-eenheden. Produktie-eenheden zijn echter 
niet aIleen gekoppeld door materiestromen, maar tevens door 
informatiestromen en energiestromen. De energiestromen zorgen 
voor het in stand houdenvan de produktie. Energiestromen zullen 
verder niet worden beschouwd. 

Materiaal- en informatiestromen in een produktie-eenheid kunnen 
nu worden beschreven met behulp van een structuurmodel [Arentsen 
en Rooda, 1983]. In dit model worden op overzichtelijke wijze 
een uitvoerend proces met een drietal besturende processen 
weergegeven. In figuur 2.3 is het model van een 
produktie-eenheid getekend, er vinden processen op vier niveaus 
plaats. Boven het (uitvoerende) transport- of produktieproces 
worden een drietal besturingsfuncties vervuId: het verdelen, 
indelen en uitdelen van opdrachten. 

De verdeler geeft op basis van de ontvangen orders (produktie op 
order) of op basis van een korte-termijn plan (produktie op 
voorraad) opdracht tot besteIIing van een hoeveelheid 
grondstoffen en/of halffabrikaten aan het verdelerproces van de 
toeleverende produktie-eenheid, tevens geeft het proces aan de 
indeler opdracht tot vervaardiging van bepaalde produkten: het 
proces verdeelt de opdrachten. 

De indeler bepaalt aan de hand van de beschikbare voorraden in 
de buffers en aan de hand van de opdrachten van de verdeler in 
welke volgorde de produkten moeten worden vervaardigd: dit 
proces deelt de opdrachten in. 
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TOELEVERINGS 
ORDERS 

TOELEVERINGS 
GEGEVENS 

TOELEVERINGS 
PROOUKTEN 

AFLEVERINGS 
OROERS 

AFLEVERINGS 
GEGEVENS 

AFLEVERINGS 
PRODUKTEN 

Figuur 2.3 structuurmodel van een produktie-eenheid. 

De uitdeler vormt de interface tussen de informatie- en de 
materiestroom. Op indelerniveau wordt informatie verwerkt, de 
opdrachten die hier het gevolg van zijn moeten worden omgezet in 
stuursignalen voor het uitvoerende proces. Dit is de functie van 
de uitdeler: dit proces deelt de opdrachten van de indeler uit 
aan de beschikbare mensen en middelen. 

Bet transport- of fabricageproces tenslotte, zorgt voor de 
feitelijke voortstuwing of bewerking van de produkten. 

Het zojuist besproken model zal als uitgangspunt dienen bij het 
modelleren van een papierfabriek. In het volgende hoofdstuk 
wordt de produktiebesturing in een papierfabriek beschouwd. Deze 
beschouwing heeft betrekkking op Pare nco te Renkum, producent 
van krantenpapier. 
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HOOFDSTUK 3: EEN PAPIERFABRIEK. 

3.1 De produktie in een papierfabriek. 

Een papierfabriek heeft als doel het produceren van papier. De 
produktie kan globaal worden verdeeld in drie fa sen (zie figuur 
3.1). Allereerst worden grondstoffen verwerkt tot basismateria
len. De papiermachine transformeert vervolgens basismaterialen 
tot zogenaamde jumbo's, grote spoelen waarop papier is gewikkeld 
met een breedte van 8,50 meter en een lengte van circa 40 
kilometer. Ten slotte worden de jumbo's tijdens de eindafwerking 
verwerkt tot papierrollen vol gens de specificaties van de 
afnemers. 

'ROND
ITOFFEN 

.111818-
MTERIALEN ...,...0'. 

Figuur 3.1 Produktieprocessen in een papierfabriek. 

'APIER 
ROLLEN 

V~~r krantenpapier worden de volgende grondstoffen gebruikt: oud 
papier, boomstammen, houtspaanders ("chips") en cellulose. De 
eerste fase in het produktieproces is de verwerking tot 
basismaterialen (pulp). Tachtig tot negentig procent van de pulp 
voor krantenpapier bestaat uit lange houtvezels. In de juiste 
verhouding garanderen de vezels de gewenste papiereigenschappen. 
In krantenpapier zitten naast vezels nauwelijks toevoegingen. 

De feitelijke produktie van papier vindt plaats op de 
papiermachine. Krantenpapier wordt in verschillende gradaties 
geproduceerd, met als karakteristieke grootheid het gewicht per 
oppervlakte-eenheid. Dit vierkante-meter-gewicht (vmg) varieert 
van 36 tot 60 gram per vierkante meter. De invoer van de papier
machine be staat uit een mengsel van pulp, enkele hulpstoffen en 
vooral water (90%). De receptuur is verschillend voor de diverse 
vmg's. In een aantal fasen wordt het water verwijderd zodat 
uiteindelijk papier ontstaat dat minder dan 10% water bevat. De 
laatste ontwikkeling bij Parenco is het produceren van verschil
lende kwaliteiten krantenpapier. Op de nieuwste papiermachine 
van Parenco be staat de mogelijkheid om papier van een verbeterde 
kwaliteit te produceren. Dit is witter en gladder dan gewoon 
krantenpapier. 

Vanaf de aanvoer van grondstoffen tot en met de papierproduktie 
op de papiermachine verI open aIle produktieprocessen continuo De 
overgang van continue naar discrete processen vindt plaats aan 
het eind van de papiermachine, waar de papierbaan (met een 
snelheid van 60 kmjuur) op een spoel wordt gewikkeld. V~~r het 
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wissel en van spoelen wordt de aanvoer van papier niet 
onderbroken, als een jumbo klaar is wordt het papier direct 
doorgeleid naar een volgende spoel. Jumbo's worden verder als 
discrete eenheden verwerkt. 

De derde fase in het produktieproces, de eindafwerking van 
jumbo's, omvat een aantal stappen. Eerst worden de jumbo's op de 
bobineuse versneden tot rollen van de door de klant gewenste 
breedte en diameter. Dit gebeurt door de jumbo af te wikkelen, 
de papierbaan wordt nu in de lengterichting gesneden terwijl het 
papier weer wordt opgewikkeld tot de gewenste diameter is 
bereikt, waarna het papier over de breedte wordt afgesneden. Dit 
herhaalt zich tot de gehele jumbo is versneden. De breedte van 
een jumbo ligt vast, de lengte van de papierbaan op een jumbo is 
afhankelijk van het snijprogramma. De diameter van een rol kan 
slechts een beperkt aantal waarden hebben, maar de breedte kan 
in ruime mate varieren. Vervolgens worden rollen gewogen, inge
pakt, geetiketteerd en in het magazijn opgeslagen, in afwachting 
van expeditie naar de klant. 

In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de eisen die 
moeten worden gesteld aan de besturing van de hierboven 
geschetste produktie. 

3.2 Produktiebesturing in een papierfabriek. 

Aan de hand van de materiaalstroom in een papierfabriek kan een 
verdeling in een drietal produktie-eenheden worden gemaakt (zie 
figuur 3.2). De eenheden wisselen naast materiaal ook informatie 
uit. De overdracht van materiaal vindt plaats tussen de 
produktieprocessen, terwijl de besturende processen informatie 
overdragen • 

• RONOITOF'EN 
ORDER 

PO~
.TOFFEN 

Figuur 3.2 Produktie-eenheden in een papierfabriek. 
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Op bedrijfseconomische gronden staat het produktieproces op de 
papiermachine centraal voor de produktiebesturing. Ten gevolge 
van de enorme investering die een papiermachine met zich mee 
brengt zijn de kosten van stilstand erg hoog. Tegen zo laag 
mogelijke kosten papier produceren betekent daarom allereerst 
dat de papiermachine doorlopend moet produceren. 

Het produktieproces op de papiermachine mag niet stil komen te 
liggen ten gevolge van het uitvallen van grondstoffenverwerkende 
processen of fluctuaties in de aanvoer van grondstoffen. De 
grondstoffenverwerking bestaat uit een aantal onafhankelijke 
produktielijnen. Ten opzichte van de papiermachine is er een 
geringe overcapaciteit. De beschikbaarheid van basismaterialen 
wordt in eerste instantie gegarandeerd door middel van een 
veiligheidsvoorraad basismaterialen. De funktie van de produk
tiebesturing is hier er voor te zorgen dat er voldoende voorraad 
is. De benodigde hoeveelheden basismaterialen worden bepaald aan 
de hand van het verbruik van de papiermachine. Indien de 
voorraden onverhoopt toch uitgeput mochten raken, bestaat de 
mogelijkheid de receptuur voor het papier te wijzigen. 

V~~r de produktie van jumbo's op de papiermachine is het uit 
oogpunt van efficiency wenselijk dat zo lang mogelijk hetzelfde 
vmg wordt geproduceerd. Het verloop van de vmg's kan slechts 
geleidelijk plaatsvinden. Omschakelen tussen opeenvolgende vmg's 
heeft de voorkeur omdat er in dit geval nagenoeg geen materiaal
verlies is ten gevolge van de ruime marges tussen de vmg's. De 
funktie van de produktiebesturing is hier het verzorgen van het 
gewenste verloop van het vmg. 

Jumbo's moeten worden versneden tot rollen van door de klant 
gewenste afmetingen. Bij het samenstellen van jumbo's uit rollen 
dient te worden gestreefd naar een zo klein mogelijk materiaal
verlies bij het versnijden. Dit is ook een funktie van de 
produktiebesturing. 

Omdat jumbo's moeilijk hanteerbaar zijn, worden geproduceerde 
jumbo's direct verwerkt door de eindafwerking. TUssen de 
papiermachine en de snijmachine en tussen de snijmachine en de 
inpakstraat worden geen voorraden aangehouden. Na de inpakstraat 
worden de ingepakte rollen op voorraad gelegd. De funktie van 
dit ontkoppelpunt is tweeledig. Ten eerste wordt het mogelijk 
uit voorraad aan de vraag van afnemers te voldoen, d.w.z. de 
doorlooptijd van een order kan worden gereduceerd. Ten tweede 
zijn voorraden eindprodukt noodzakelijk om met een hoge 
betrouwbaarheid aan de vraag van de afnemers te voldoen. Hoge 
voorraden van eindprodukten verhogen dUs enerzijds de service 
aan de afnemers. Anderzijds leiden deze voorraden tot hogere 
kosten (van ruimtebeslag en renteverlies) en het risico dat be
paalde produkten na verloop van tijd onverkoopbaar blijken, ten 
gevolge van onbruikbare afmetingen of het feit dat een rol te 
lang in het magazijn heeft gelegen. Het beheer van de voorraad 
in het magazijn is ook een funktie van de produktiebesturing. 
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Het doel van de produktiebesturing in een papierfabriek is het 
produceren van de juiste papierrollen, in de juiste hoeveelheid, 
op het juiste moment, tegen zo laag mogelijke kosten. Hierboven 
is verklaard hoe het magazijn ordergebonden en voorraadgebonden 
aktiviteiten scheidt. Het magazijn ontkoppelt zodoende verkoop 
en produktie waardoor eventuele schommelingen in het afname
patroon niet doorwerken in de produktie. Er dient nu te worden 
onderzocht in hoeverre de produktie op basis van aanwezige 
orders kan worden bestuurd. Oit betekent dat zal worden getracht 
een mengvorm van ordergebonden en voorraadgebonden produktie te 
vinden waarbij de som van voorraad- en produktiekosten zo laag 
mogelijk is. Oit zal in hoofdstuk 5 verder worden uitgewerkt. 

Ten behoeve van het beoordelen van produktiestrategieen zal een 
model van een papierfabriek worden gemaakt aan de hand van de 
hier geschetste eisen. In het model zijn drie produktie-eenheden 
opgenomen, te weten het papierproduktieproces, het snijproces en 
het magazijnproces. De grondstoffenverwerking en de bijbehorende 
besturing zijn niet in het model opgenomen. De te produceren 
hoeveelheden grondstoffen worden afgeleid van bet verbruik van 
de papiermachine. De eindafwerking is gesplitst in een 
snijproces en een magazijnproces. De inpakstraat is ook niet in 
het model opgenomen. De produktiebesturing kan de kosten van het 
inpakken niet beinvloeden. De bewerkingstijd van de inpakstraat 
is verwaarloosd t.o.v. de gebele doorlooptijd van een 
produktie-order. 

V~~r het model is uitgegaan van de functies in het structuur
model, zoals dat is geintroduceerd in boofdstuk 2. In bet 
ontwikkelde model van de papierfabriek is de materiaaloverdracht 
tussen de produktieprocessen niet opgenomen. Tegelijkertijd wor
den namelijk de bij het materiaal behorende gegevens overgedra
gen tussen de besturende processen. Hierdoor wordt de benodigde 
synchronisatie tussen de produktie-eenheden gerealiseerd. Tevens 
worden bet uitvoerende proces en het uitdelerproces als een 
gebeel beschouwd. V~~r bet onderzoeken van de produktiebesturing 
is een verdere uitsplitsing niet relevant omdat produktie
strategieen op de hogere niveaus van de besturing worden 
gespecificeerd. 

In elke produktie-eenheid is ten beboeve van de overzichtelijk
heid voor elk vmg een verdelerproces om de orders voor de 
verschillende vmg's (onafhankelijk van elkaar) te verwerken. 

Een belangrijke aanname bij de ontwikkeling van het model is 
verder dat er bij de produktie geen onverwacbte gebeurtenissen 
(zoals produktafkeur) of uitzonderlijke toestanden (macbine in 
onderboud) optreden. Het gevolg van deze vereenvoudiging is dat 
er geen terugkoppeling van het indelerproces naar het verdeler
proces nodig is ten behoeve van aanvullende orders. 

Het model van de papierfabriek wordt gespecificeerd in bet 
volgende hoofdstuk. De volledige specificatie is opgenomen in 
bijlage 1. 
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HOOFDSTUK 4: MODEL VAN EEN PAPIERFABRIEK. 

4.1 Het papierproduktieproces. 

De produktie van papier is een continu proces. Dit proces zal 
hier worden beschouwd als een produktie-eenheid waarin basis
materialen tot jumbo's worden getransformeerd. Binnen dit proces 
worden (continu verlopende) procesgrootheden geregeld, zoals 
bijvoorbeeld de temperatuur. Deze interne regelingen worden niet 
gemodelleerd. 

Het besturen van het papierproduktieproces geschiedt op basis 
van orders voor jumbo's. Een order voor een jumbo omvat: 

- een jumbonummer ten behoeve van identificatie, 
- de leverdatum als aanduiding van de prioriteit en 
- het vmg en de lengte van de papierbaan op de jumbo. 

Op de papiermachine moeten bij voorkeur zo veel mogelijk jumbo's 
van hetzelfde vmg achter elkaar worden geproduceerd en omschake
len dient tussen opeenvolgende vmg's te qebeuren. De vmg's 
volgen elkaar daarom in principe op volgens een op-en-neer-gaand 
schema (zie figuur 4.1). 

heavy (48.8 qr/m2) 

medium (45.0 gr/m2) 

light (40.0 gr/m2) 

Figuur 4.1 Omschakelschema papiermachine. 

-> tijd 

Het model van het papierproduktieproces is weergegeven in figuur 
4.2. 

Het verdelerproces qeeft binnengekomen orders voor jumbo's per 
vmg door aan het indelerproces. Het proces bepaalt tevens de 
benodigde hoeveelheid basismaterialen voor de jumbo's die zijn 
geproduceerd. 

Het omschakelgedraq wordt bepaald aan de hand van twee factoren, 
de hoeveelheid orders van de verschillende vmg's en de 
prioriteit van deze orders. Het indelerproces bepaalt de 
volqorde van uitvoering van de orders voor de papiermachine. 
Daarmee bepaalt dit proces tevens de lengtes van de series, en 
dus het omschakelgedrag. Orders van een vmg worden uitgevoerd 
totdat er geen orders meer van dat vmg beschikbaar zijn of 
totdat omschakelen naar een ander vmg urgent is. Om korte series 
te voorkomen, wordt pas aan een serie beg onnen als een zeker 
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minimumaantal orders van het desbetreffende vmg beschikbaar is. 
Omschakelen is urgent als een serie met een bepaalde minimum
lengte is afgewerkt en als van een ander vmg een order is 
ontvangen die op korte termijn moet worden geproduceerd. In het 
laatste geval kan aIleen worden omgeschakeld als van het huidige 
vmg qeen orders op korte termijn geproduceerd hoeven te worden, 
oftewel als er een minimumverschil in levertermijn is tussen het 
huidiqe en het volgende vmg. 

BASIS 
ORDER 

PH 
ORDER 

BASIS 
DATA 

JUMBO 
KLAAR 

JUMBO 
ORDER 

ORDER 
KLAAR 

JUMBO 
DATA 

HAAK 
JUMBO 

Figuur 4.2 Het papierproduktieproces. 

Het uitvoerende proces (de papiermachine) voert het omschakelen 
tussen vmg's en het wikkelen van jumbo's met een bepaalde lengte 
van de papierbaan uit. De wikkeltijd is evenredig met de lengte 
van de papierbaan op de te produceren jumbo. 

4.2 Het snijproces. 

Het besturen van het sn1Jproces geschiedt op basis van orders 
voor papierrollen. Een order voor een rol omvat: 

- een rolnummer ten behoeve van identificatie, 
- de leverdatum als aanduiding van de prioriteit en 
- de specificatie: het vmg en de afmetingen. 
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De besturing omvat processen op verschillende niveaus. Op het 
bovenste niveau wordt de behoefte aan jumbo's afgeleid van de 
vraag naar rollen met hun verschillende specificaties: het ver
delen. Dit gebeurt gescheiden voor de verschillende vmg's door 
middel van een voorlopig snijprogramma. Op het niveau hieronder 
wordt beslist welke rollen men uit een bepaalde jumbo snijdt: 
het indelen. Het definitieve snijprogramma wordt pas bepaald 
wanneer de jumbo feitelijk is geproduceerd. Dan kan nog rekening 
worden gehouden met delen van de jumbo die eventueel van mindere 
kwaliteit zijn en orders met een hoge prioriteit die zijn 
binnengekomen na het opstellen van het voorlopige snijprogramma. 

De papierbaan van een jumbo wordt tijdens het afwikkelen in de 
lengte verdeeld in een aantal kleinere delen, met dezelfde 
breedte als een jumbo. Deze delen worden stangen genoemd. Een 
jumbo bestaat in de praktijk uit twee tot vier stangen. Doordat 
de jumbo tijdens het afwikkelen ook in de breedte wordt 
gesneden, is een stang een verzameling rollen met gelijke 
diameter. Het verdelen en indelen van orders voor het snijproces 
kan nu in een tweetal onafhankelijke delen worden gesplitst. Het 
ene deel bestuurt de transformatie van jumbo's naar stangen. Het 
andere deel heeft betrekking op de transformatie van stangen in 
rollen. Dit leidt tot het in figuur 4.3 getekende model. 

De rolverdeler verzamelt rollen. Als de totale breedte van 
rollen met gelijke diameter gelijk is aan de breedte van een 
stang, wordt een stang besteld. De leverdatum van de stang is de 
leverdatum van de meest urgente role 

De stangverdeler verzamelt stangen en groepeert deze tot 
jumbo's. De lengte van de papierbaan op een jumbo wordt bepaald 
door de diameters van de stangen. De totale lengte moet onder 
een zekere grens blijven omdat anders de jumbo te zwaar wordt. 
Met het bestellen van een jumbo ligt definitief vast welke 
stangen de jumbo zal omvatten (jumbo-inhoud). 

De stangindeler is op de hoogte van de inhoud van een jumbo met 
betrekking tot stangen. Zodra een jumbo binnenkomt wordt aan de 
hand van deze inhoud het eerste dee I van het snijprogramma 
opgesteld en doorgegeven aan de bobineuse. Dit geeft aan hoe een 
jumbo tot stangen moet worden versneden. De stangindeler geeft 
aan de rolindeler de specificaties van de stangen door. 

Het tweede deel van het snijprogramma, dat aangeeft hoe stangen 
tot rollen moeten worden versneden, wordt bepaald door de 
rolindeler en ook doorgegeven aan de bobineuse. De rolindeler 
selecteert hiervoor de meest urgente orders voor rollen met een 
diameter gelijk aan die van de te snijden stang. 

Het snijproces, dat wordt uitgevoerd door de bobineuse, krijgt 
van de stangindeler informatie over de opbouw van een jumbo uit 
stangen en van de rolindeler over hoe een stang uit rollen is 
opgebouwd. De bewerkingstijd van de bobineuse omvat de tijd die 
nodig is voor het instellen van de messen en de tijd die nodig 
is voor het snijden. 
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Figuur 4.3 Het snijproees. 

Bij het ontwikkelen van het bovenstaande model is aangenomen dat 
aIle rollen dezelfde breedte hebben. Deze breedte is 85 em. (een 
jumbo, en dus ook een stang, is 8.50 m. breed) zodat preeies 
tien rollen in een stang passen. Zodoende is naast de diameter 
van een rol slechts de leverdatum van belang. Het opstellen van 
een snijprogramma voor een jumbo is in dit geval eenvoudig. Het 
definitieve snijprogramma dat op indelerniveau wordt opgesteld 
kan weI afwijken van het voorlopige snijprogramma dat op 
verdelerniveau is opgesteld (bijvoorbeeld door een urgente order 
die laat is binnengekomen), maar dit zal nooit leiden tot 
materiaalverlies bij het snijden. 

In werkelijkheid varieert de rolbreedte binnen ruime grenzen. Nu 
is dus naast de diameter en de leverdatum ook de rolbreedte van 
belang bij het opstellen van snijprogramma's. Hiervoor zullen nu 
eomplexere algorithmen moeten worden ontworpen, die, met als 
doel het materiaalverlies zo laag mogelijk te houden, urgente 
met minder urgente rollen combineren tot snijprogramma's. De 
scheiding tussen het voorlopige en het definitieve snijprogramma 
blijft nu weI gehandhaafd. Doordat bij het opstellen van een 
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definitief sn1Jprogramma onvoorziene materiaalverliezen kunnen 
optreden, moet dit worden gemeld naar het verdelerproces zodat 
er rekening mee kan worden gehouden bij het bepalen van de 
behoefte aan jumbo's. Dit kan betekenen dat een aanvullende 
order wordt uitgegeven. 

4.3 Het magazijnproces. 

Het beheer van de voorraad in het magazijn vindt plaats in het 
magazijnproces. Voorraden ontstaan door een verschil in omvang 
tussen in- en uitgaande stromen. Deze stromen zijn weergegeven 
in figuur 4.4. 

EIND
PRODUKTEN 

Figuur 4.4 In- en uitgaande stromen van het magazijn. 

Produktieorders voor papierrollen kunnen om verschillende 
redenen ontstaan. Allereerst kan een produktieorder worden 
uitgegeven ten gevolge van een order van de klant die men niet 
uit voorraad kan of wil leveren (produktie op order). Zo/n order 
omvat: 

- een ordernummer ten behoeve van identificatie, 
- de leverdatum als aanduiding van de prioriteit, 
- de specificatie, het vmg en de afmetingen van een rol en 
- het aantal rollen. 

Het gevolg is een voorraad in het magazijn van rollen die aan 
een order zijn toegewezen. De rollen blijven liggen tot ze naar 
de klant worden geexpediteerd. 

Produktieorders kunnen daarnaast ook worden uitgegeven om de 
vrije voorraad in het magazijn aan te vullen (produktie op 
voorraad). De orders worden in dit geval gebaseerd op 
voorspellingen van afname in de toekomst. Hierdoor vindt een 
(gedeeltelijke) ontkoppeling van de verkoop en de produktie 
plaats. 

Ten slotte kunnen produktieorders worden uitgegeven om de 
capaciteit van de papiermachine en de snijmachine volledig te 
benutten. Deze orders vullen bijvoorbeeld de aanwezige orders 
voor rollen met een bepaalde diameter aan zodat een stang 
volledig wordt bezet. Ook deze rollen'worden aan de vrije 
voorraad toegevoegd. Deze laatste categorie orders zijn bij de 
ontwikkeling van het onderstaande model niet beschouwd. 
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Naast het uitgeven van orders voor de produktie moet worden 
beslist over binnenkomende orders. Orders kunnen uit de vrije 
voorraad in het magazijn of uit de produktie worden geleverd. 
Een criterium hiervoor zou de levertermijn kunnen zijn, orders 
die op korte termijn moeten worden geleverd, worden - indien 
mogelijk - uit de vrije voorraad geleverd. 

Een model voor de besturing van het magazijnproces, gebaseerd op 
de splitsing van in- en uitslagproces, is getekend in fiquur 4.5 
AIleen de verdeler- en indelerprocessen zijn getekend. 

!HSLAS 
OPDRACHT 

Figuur 4.5 Het magazijnproces. 

UITILA6 
OPDRACHT 

De verdeler van het uitslagproces qeeft produktieorders uit en 
beslist daarnaast of orders uit voorraad of uit produktie zullen 
worden geleverd. Orders die binnen een bepaalde termijn moeten 
worden geleverd, worden uit voorraad geleverd. Orders ter 
aanvulling van de vrije voorraad worden uitgegeven zodra de 
vrije voorraad te laag is geworden. Een dergelijke order krijgt 
ook een leverdatum als aanduiding van de prioriteit. Zodoende is 
er voor de produktie geen onderscheid tussen orders bestemd voor 
de klant en orders bestemd voor de vrije voorraad. 
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De verdeler van het inslagproces geeft rolorders door aan de 
rolverdeler. Daarnaast meldt dit proces de bestemming van 
binnenkomende rollen aan de indeler van het inslagproces. De 
indeler verzamelt rollen die voor een bepaalde order bestemd 
zijn. Zodra de order compleet is wordt dit doorgegeven aan de 
indeler van het uitslagproces. Rollen die bestemd zijn voor 
vrije voorraad worden direct gemeld aan de verdeler van het uit
slagproces. Deze interactie is het gevolg van de extra functie 
van de verdeler van het uitslagproces. Om te bepalen of orders 
uit produktie of uit vrije voorraad zullen worden geleverd moet 
dit proces op de hoogte zijn van de actuele vrije voorraad. 

De indeler van het uitslagproces geeft aan welke orders beschik
baar zijn voor expeditie. Orders die uit vrije voorraad worden 
geleverd kunnen direkt worden uitgeslagen. Orders afkomstig uit 
de produktie kunnen even op zich laten wachten. De expeditie 
verzorgt vervolgens het transport van vrachten naar de klant op 
de gewenste leverdatum. 
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HOOFDSTUK 5: HET SIMULATIEPROGRAMMA. 

5.1 De vraagnaar papierrollen. 

Het valideren van strategieen voor de produktiebesturing gebeurt 
door middel van discrete simulatie. V~~r de simulatie dient het 
model van de papierfabriek te worden vertaald naar een computer
programma. De specificatie zoals die in bijlage 1 is beschreven 
biedt hiervoor een goed uitgangspunt. Tevens dient de vraag naar 
papierrollen vanuit de omgeving van de papierfabriek te worden 
gemodelleerd. 

De vraag naar papierrollen wordt nagebootst door middel van een 
ordergenerator. Tijdens de periode waarin de produktiebesturing 
wordt gesimuleerd, komen met een zekere regelmaat orders binnen. 
Aan het begin van deze periode zijn er nog orders aanwezig die 
in het verleden waren binnengekomen, maar waaraan nog niet is 
voldaan. De gegenereerde orderstroom be staat daarom uit een 
aantal orders aan het begin van elk simulatie-experiment en ver
volgens worden orders met een bepaalde frequentie gegenereerd. 

Een order voor een papierfabriek omvat de volgende attributen: 

- ordernummer 
- levertermijn 

- aantal rollen 
- gramgewicht, 

breedte en diameter 

de identificatie, 
dit is het verschil tussen de 
gevraagde leverdatum en de datum 
waarop de order binnenkomt, 
de omvang van de order, 

de specificatie van de rollen. 

De waarden van een aantal attributen van een order is niet van 
te voren bekend. De grootte van een order en de gevraagde 
levertermijn zijn bijvoorbeeld onzekere faktoren. Door middel 
van random-generatoren met een bepaalde verdelingsfunctie kunnen 
deze onzekerheden op realistische wijze worden nagebootst. 

In de ordergenerator zijn verdelingsfuncties geimplementeerd met 
een aantal interactief instelbare parameters. Instelbaar zijn 
ten eerste de grootte van het interval waarin de levertermijn 
valt en ten tweede de omvang van de orderstroom. Deze omvang kan 
worden ingesteld door middel van de tijd tussen twee orders. De 
verhouding tussen de verschillende gramgewichten is als een 
bekend, vaststaand, gegeven beschouwd. De diameter van een rol 
kan een beperkt aantal waarden hebben en voor de breedte is een 
vaste waarde aangenomen. 

De specificatie van de ordergenerator is opgenomen in bijlage 2. 
De opbouw van het complete simulatieprogramma wordt besproken in 
bijlage 3. 
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5.2 De parameters van het simulatieprogramma. 

In het ontwikkelde simulatieprogramma kunnen verschillende 
produktiestrategieen worden ingesteld. Dit gebeurt door middel 
van een interactieve instelling van een aantal besturingspara
meters aan het begin van elk simulatie-experiment. 

Figuur 5.1 toont de parameters van het simulatieprogramma die 
instelbaar zijn. 

Simulatietijd, in minuten [1 dag = 1440 minuten]: 10100 
Minimale levertermijn voor light levering uit produktie: 7 
Aanvullende light orders, prioriteit: 7 
Bestelniveau light rollen, diameter = 100 cm.: 300 
Bestelniveau light rollen, diameter ~ 106 cm.: 300 
Bestelniveau light rollen, diameter = 125 cm.: 300 
Minimale levertermijn voor medium levering uit produktie: 1 
Aanvullende medium orders, prioriteit: 21 
Bestelniveau medium rollen, diameter = 100 cm.: 0 
Bestelniveau medium rollen, diameter =" 106 cm.: 0 
Bestelniveau medium rollen, diameter = 125 cm.: 0 
Minimale levertermijn voar heavy lveering uit produktie: 3 
Aanvullende heavy orders, prioriteit: 3 
Bestelniveau heavy rollen, diameter = 100 cm.: 200 
Bestelniveau heavy rollen, diameter = 106 cm.: 200 
Bestelniveau heavy rollen, diameter ~ 125 cm.: 200 
Minimum-aantal jumbo's in een light serie: 30 
Percentage bij aanvang van een light serie (t.o.v. minimum
aantal): 100 
Prioriteitsverschil t.o.v. het volgende gramgewicht: 7 
Minimum-aantal jumbo's in een medium serie: 90 
Percentage bij aanvang van een medium serie (t.o.V. minimum
aantal): 80 
Prioriteitsverschil t.o.v. het volgende gramgewicht: 3 
Minimum-aantal jumbo's in een heavy serie: 100 
Percentage bij aanvang van een heavy serie (t.o.v. minimum
aantaI): 70 
Prioriteitsverschil t.o.v. het volgende gramgewicht: 3 
De minimale levertermijn [minimaal 1 dag]: 1 
De maximale levertermijn [maximaal 26 dagen]: 21 
De omvang van de initiele orderstroom: 3 
De tijd tU5sen twes medium orders [300 •• 400J: 375 

Figuur 5.1 De parameters van het simulatieprogramma. 
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Allereerst bepaalt men in welke mate er op order wordt 
geproduceerd, dat wil zeggen welke orders uit het magazijn en 
welke uit de produktie zullen worden geleverd. Als criterium 
hiervoor is de levertermijn gekozen, als de order binnen een 
(instelbare) termijn moet worden geleverd dan wordt in principe 
uit voorraad geleverd. 

V~~r het magazijn zijn bestelniveaus voor rollen van de 
verschillende specificaties instelbaar. Door toekenning van een 
hoeveelheid rollen aan een order kan het niveau van de vrije 
voorraad onder het bestelniveau komen. Zodra dit gebeurt wordt 
een order uitgegeven om de voorraad aan te vullen tot het 
gewenste niveau. De omvang van deze order is evenredig met de 
afwijking van het bestelniveau. De prioriteit van aanvullende 
orders kan tevens worden ingesteld. Een lage prioriteit (lange 
levertermijn) zal tot gevolg hebben dat de papiermachine niet 
extra zal hoeven om te schakelen. De aanvulling van de voorraad 
zal echter langer op zich laten wachten. Een hoge prioriteit 
daarentegen kan wel extra omschakelingen van de papiermachine 
veroorzaken, maar daar staat tegenover dat de voorraad nu snel 
op het gewenste peil wordt gebracht. 

Vervolgens moet aan de produktie een aantal eisen worden 
gesteld. Om het omschakelgedrag van de papiermachine te bepalen 
wordt per vmg ingesteld hoeveel jumbo's een serie minimaal moet 
omvatten. Een (instelbaar) percentage van deze hoeveelheid 
orders dient aanwezig te zijn voordat aan een serie kan worden 
begonnen. Nadat het minimale aantal jumbo's is geproduceerd 
wordt gekeken naar de urgentie van orders van de andere vmg's. 
Omschakelen is nodig bij een zeker verschil tussen de prioriteit 
van het huidige en van het volgende vmg. Dit prioriteitsverschil 
is ook instelbaar. 

5.3 Prestatie-indicatoren. 

Om een produktiestrategie te kunnen beoordelen is inzicht in de 
bijbehorende voorraad- en produktiekosten noodzakelijk. Gezocht 
moet worden naar een produktiestrategie waarbij de som van 
voorraad- en produktiekosten zo laag mogelijk is. Deze kosten 
hangen af van het dynamische gedrag van de produktie. De 
produktiekosten worden met name bepaald door de seriegrootte en 
het aantal omschakelingen op de papiermachine en de 
materiaalverliezen bij het versnijden van jumbo's op de 
bobineuse. Voorraadkosten zijn het gevolg van de opslag van 
geheel afgewerkte papierrollen in het magazijn. 

Tijdens simulatie-experimenten kan men op verschillende manieren 
inzicht verkrijgen in dit gedrag. Ten eerste kan men in de 
tracing zien welke gebeurtenissen in de verschillende processen 
plaats hebben gevonden. En ten tweede kan het gedrag grafisch 
worden weergegeven op een kleurenmonitor. Daarnaast wordt een 
aantal globale gegevens geregistreerd. uit deze gegevens kan de 
prestatie van de fabriek worden afgeleid. 
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In de vorm van tellers, aeeumulatoren en histogrammen kunnen 
deze gegevens worden gepresenteerd. De geregistreerde gegevens 
kunnen in een aantal eategorieen worden verdeeld: 

de vraag van de afnemers, belangrijkste grootheden zijn de 
hoeveelheid orders van de versehillende vmg's en de 
levertermijn van de orders 
de geprodueeerde aantallen rollen 
de leverbetrouwbaarheid 
indieatoren met betrekking tot voorraad- en produktiekosten: 
* het aantal omsehakelingen en 
* de lengtes van de series op de papiermaehine 
* de voorrraadniveaus in het magazijn. 

De leverbetrouwbaarheid wordt berekend als het aantal orders dat 
op tijd is afgeleverd ten opziehte van het totale aantal orders. 
Hierbij wordt tevens de doorlooptijd van een order 
geregistreerd, dat is het versehil tussen het moment dat een 
order binnenkomt bij de produktiebesturing en het moment dat de 
order in zijn geheel gereed is voor expeditie. 

De gemiddelde voorraad wordt berekend door bij aIle in het 
magazijn aanwezige rollen de verblijftijd te registreren. 

Doordat de prestatie van de totale produktie voornamelijk wordt 
bepaald door de in het huidige simulatieprogramma opgenomen 
produktie-eenheden kan met dit model een goede afweging van 
versehillende strategieen worden gemaakt. 

5.4 Simulatie-experimenten. 

Ter illustratie van de mogelijkheden van het ontwikkelde 
simulatieprogramma zal een tweetal simulatie-experimenten worden 
uitgevoerd. De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage 4. 

De vraag naar papierrollen is in beide gevallen gelijk. Tijdens 
het eerste experiment (bijlage 4.1) is produktie op order 
gesimuleerd. De minimale levertermijn voor levering uit 
produktie werd hiertoe, overeenkomstig de situatie bij Pareneo, 
op 1 dag gesteld. AIle orders werden nu uit produktie geleverd, 
er is geen vrije voorraad. In de resultaten van het eerste 
experiment is te zien dat over een peri ode van vier weken 16 
keer werd omgesehakeld. Tevens werden 6 orders niet op tijd 
geleverd. Doordat volledig op order werd geprodueeerd ontstonden 
problemen ten 'gevolge van orders met een korte levertermijn. 
Deze veroorzaakten extra omsehakelingen van de papiermaehine en 
de orders werden desondanks niet aIle op tijd geleverd. 

Tijdens het tweede experiment is een mengvorm van produktie op 
order en op voorraad gesimuleerd. Orders voor het liehtste vmg 
die binnen 7 dagen moeten worden geleverd, worden uit voorraad 
geleverd. Hetzelfde geldt voor heavy-orders die binnen 3 dagen 
moeten worden geleverd. Nu is sprake van een kleine vrije 
voorraad in het magazijn waaruit de eerdergenoemde orders met 
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een korte levertermijn kunnen worden geleverd. Het voordeel is 
dat de aanvullende orders, door hun langere levertermijn, geen 
extra omschakelingen van de papiermachine veroorzaken (10 keer 
in de gesimuleerde periode). En vanzelfsprekend is ook de 
leverbetrouwbaarheid nu verbeterd. Oaar staat tegenover dat de 
voorraad in het magazijn nu hoger was. 

Om een oordeel te vellen over beide strategieen zullen 
bovenstaande grootheden eerst moeten worden omgerekend naar 
voorraad- en produktiekosten. 
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BOOFDSTUK 6: NABESCBOUWING. 

In dit onderzoek is met behu1p van de proces-interactie
benadering een analyse gemaakt van de produktiebesturing in een 
papierfabriek. Naast de proces-interactie-benadering vormde het 
structuurmode1 een be1angrijk gereedschap. Beide zu11en in dit 
hoofdstuk worden beschouwd. 

Met behu1p van de proces-interactie-benadering is een model van 
een papierfabriek ontwikke1d. Dit model omvat zowe1 de produktie 
a1s de produktiebesturing. Door het gebruik van deze benadering 
wordt niet vanze1f een op1ossing voor (besturings)prob1emen 
gevonden. We1 ontstaat een nieuwe dimensie voor het op1ossen, 
gebaseerd op het weergeven van het para11e11isme in prob1emen. 
Prob1emen worden niet a11een opgesp1itst in k1einere de1en, maar 
tevens in para11e11e de1en. Bet ontwikke1de model omvat globaa1 
drie (para11e11e) de1en, te weten de papiermachine, de bobineuse 
en het magazijn. Zodra de samenhang tussen de de1en vast1igt, 
kunnen de de1en onder de ge1dende randvoorwaarden onafhanke1ijk 
van e1kaar worden gespecificeerd. 

Bet model is ontwikke1d op basis van een aanta1 abstracte 
kenmerken van de produktieprocessen in een papierfabriek (zoa1s 
bijvoorbee1d het ge1eide1ijke ver100p van het vmg op de papier
machine). Door deze abstractie kunnen a11e produktieprocessen, 
van grondstoffenverwerking tot eindafwerking, in een model wor
den geintegreerd. Bet is hierbij niet direct van be1ang of het 
gaat om continue of discrete produktie. Bovendien za1 vanwege 
het abstracte karakter van het model een vrijwe1 identieke 
analyse kunnen worden gemaakt voor andere papierfabrieken en 
tevens voor qua produktie verge1ijkbare fabrieken, zoa1s in de 
glas- of staa1industrie. 

Een be1angrijk kenmerk van een produktiebesturing gespecificeerd 
met behu1p van de proces-interactie-benadering is het real-time 
karakter. De produktiebesturing is afgestemd op het dynamische 
gedrag van de produktie. De besturing werkt bovendien op grond 
van actue1e gegevens over de toe stand van de produktieprocessen 
en de vraag uit de markt. Bierdoor kan sne1 worden gereageerd op 
wisse1ende omstandigheden, waarmee een besturing met een hoge 
f1exibi1iteit wordt verkregen. 

Bij het gebruik van de proces-interactie-benadering voor het 
ontwikke1en van een produktiebesturing is het structuurmode1 een 
nuttig referentiemode1 geb1eken. Dit model geeft op overzichte-
1ijke wijze een aanta1 moge1ijke besturingsfuncties (verde1en, 
inde1en en uitde1en) voor een produktieproces, met hun onder-
1inge samenhang. Uitdrukke1ijk moet worden geste1d dat dit model 
geen voorschrift is, het is meer een richt1ijn. Bovendien omvat 
het model niet a11e besturingsfuncties: bes1issingen over een 
1angere termijn en het prob1eem van de orderacceptatie zijn niet 
in het model opgenomen. Tevens dient eerst de gehe1e produktie 
te worden verdee1d in een aanta1 produktie-eenheden, welke 
vervo1gens met het structuurmode1 kunnen worden beschreven. 
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Bij het ontwikkelen van een produktiebesturing aan de hand van 
het structuurmodel vormen de mogelijkheden en beperkingen van de 
produktieprocessen het uitgangspunt voor de produktiebesturing. 
De besturing dient zo goed mogelijk gebruik te maken van de 
aanwezige mogelijkheden, waarbij rekening dient te worden 
gehouden met de beperkingen. De mogelijkheden van het geheel, 
dat wordt gevormd door de produktie en de produktiebesturing, 
zijn vervolgens het uitgangspunt bij het wel of niet accepteren 
van orders. De vraag is dan of het gevraagde binnen de op dat 
moment beschikbare mogelijkheden ligt. 

Per produktieproces wordt een deel van de totale besturing 
uitgevoerd, de besturing is als het ware gedistribueerd over de 
produktie. Dit vergroot het overzicht, wat van groot belang is 
bij het analyseren van een complex probleem als de 
produktiebesturing van een papierfabriek. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de in dit verslag be
sproken analyse een stap is in de richting van een geintegreerde 
en gedistribueerde, real-time produktiebesturing voor een 
papierfabriek. 
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BIJLAGE 1. SPECIFICATIE VAN HET MODEL VAN EEN PAPIERFABRIEK. 

In deze bijlage wordt het model van de papierfabriek gespecifi
ceerd volgens de proces-interactie-benadering. Dit gebeurt door 
middel van PRIND's en DIOOe's [Overwater, 1987]. Het Process 
Interaction Diagram (PRIND) bevat de grafische weergave van de 
process en en interacties, door middel van bollen en pijlen. De 
Diagram Documentation (DIOOC) bevat de bijbehorende tekstuele 
beschrijving. Het model zal eerst globaal worden weergegeven en 
vervolgens verder worden gedetailleerd. 

In de PRIND's zijn aIleen de informatiestromen weergegeven. Het 
weergeven van de materiaalstromen is overbodig doordat steeds 
gelijktijdig met het materiaal de bijbehorende informatie wordt 
overgedragen. 

PRIND Papierfabriek. 

lA.r. 
ORDI~ 

R~ 
ORDIR 

ROL 
DATA 

DIDOC Papierfabriek. 

*** OBJECTS *** 

datum @ 

gramgewicht @ 

basisMateriaal @ 

OBJECT 
dag, 
maand, 
jaar @ integer 

END; 

light I medium I heavy; 

houtslijpl tmpl cellulose I woivezell 
foivezell woivulstofl f01vulstofi kleil 
talk; 
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*** INTERACTIONS *** 

KlantOrder @ dis / OBJECT 
ordernummer @ integer; 
leverdatum @ datum; 
vmg @ gramgewicht; 
diameter, 
breedte, 
aantal @ integer 

END; 

RolOrder @ dis / OBJECT 
rolnummer @ integer; 
leverdatum @ datum; 
vmg @ gramgewicht; 
diameter, 
breedte @ integer 

END; 

JumboOrder @ dis / OBJECT 
jumbonummer @ integer; 
leverdatum @ datum; 
vmg @ gramgewicht; 
lengte @ integer 

END; 

BasisOrder @ dis / OBJECT 
basisnummer @ integer; 
leverdatum @ datum; 
soort @ basismateriaal; 
hoeveelheid @ real 

END; 

BasisData @ dis / OBJECT 
basisnummer @ integer; 
soort @ basismateriaal 

END; 

JumboData @ dis / OBJECT 
jumbonummer @ integer; 
vmg @ gramgewicht 

END; 

RolData @ dis / OBJECT 
rolnummer @ integer; 
vmg @ gramgewicht 

END; 

VrachtData @ dis / OBJECT 
ordernummer @ integer; 
vmg @ gramgewicht 

END; 
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*** PROCESSES *** 

papierProduktieProces 

snijproces 

magazijnProces 

@ geexpandeerd: 

@ geexpandeerd; 

@ geexpandeerd; 

================================================================ 
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PRIND papierProduktieProces. 

BASIS 
ORDER 

PH 
ORDER 

BASIS 
DATA 

JUMBO 
KLAAR 

PHI 

'--t~ 

JUHBO 
ORDER 

ORDER 
KLAAR 

'"'UMBO 
DATA 

HAAK 
JUMBO 

DIDOC PapierProduktieProces. 

*** INTERACTIONS *** 

PmOrder 

MaakJumbo 

@ dis / OBJECT 
jumbonummer 
leverdatum 
vmg 
lengte 

END; 

@ dis / OBJECT 
jumbonummer 
vmg 
lengte 

END; 
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@ integer; 
@ datum; 
@ gramgewicht; 
@ integer 

@ integer 
@ gramgewicht; 
@ integer 



OrderKlaar 

JumboKlaar 

*** PROCESSES *** 

pmv @ geexpandeerd: 

pmi @ 
PROCESS 

@ dis / OBJECT 
jumbonummer 
vmg 

END: 

@ dis: 

@ integer; 
@ gramgewicht 

pmOrderBestand @ LIST OF PmOrdersGerangschiktNaarLeverdatum; 

sorteerPmOrders @ 
EXCEPTION 
BEGIN 

TAKE PmOrder: 
plaatsPmOrderInBestand 

END; 

bepaalOfOmschakelenUrgentIs @ 
PROCEDURE 
BEGIN 

IF minimaleSerieHuidigeGramgewichtAfgewerkt AND 
volgendeGramgewichtHeeftHogerePrioriteit AND 
voldoendeOrdersVolgendeGramgewichtBeschikbaar 

THEN omschakelenIsUrgent 
END 

END; 
BEGIN 

initialiseerGramgewicht: 
ENABLE sorteerPmOrders 
FOR LOOP 

kiesVolgendeGramgewichtVolgensSchema; 
IF voldoendeOrdersBeschikbaar 
THEN 

REPEAT 
neemPmOrderuitBestand; 
TAKE BasisData: 
creerMaakJumbo; 
GIVE MaakJumbo; 
TAKE JumboKlaar; 
creerJumboData; 
GIVE JumboData; 
creerOrderKlaar; 
GIVE OrderKlaar; 
bepaalOfOmschakelenurgentIs 

UNTIL geenOrdersMeer OR omschakelenIsUrgent 
END 

END END 
END; 
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papiermachine @ 
PROCESS 
BEGIN 

LOOP 
TAKE MaakJumbo: 
IF gevraagdeGramgewicht <> huidigeGramgewicht 
THEN omschakelen 
END: 
wikkelJumboTotGeWensteLengte: 
GIVE JumboKlaar 

END 
END: 

=======================================---====================== 

PRIND Verdeler papierproduktie. 

BASIS 
ORDER 

ORDER 
KLAAR 

PAPIER 
ORDER 

DIDOC Verdeler papierproduktie. 

*** INTERACTIONS *** 

PapierOrder @ dis / OBJECT 
papiernummer 
leverdatum 
Vntg 
tonnage 

END; 
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JUMBO 
ORDER 

PM 
ORDER 

@ integer; 
@ datum; 
@ gramgewicht; 
@ real 



*** PROCESSES *** 

verdelen @ 
PROCESS 
BEGIN 

LOOP 
TAKE JumboOrder: 
creerPmOrder; 
GIVE PmOrder; 
berekenTonnage; 
creerPapierOrder; 
GIVE PapierOrder 

END 
END; 

mengen @ 
PROCESS 

papierOrderBestand @ 
LIST OF papierOrdersGerangschiktNaarordernummer; 

sorteerPapierOrders @ 
EXCEPTION 
BEGIN 

TAKE PapierOrder; 
plaatsPapierOrderInBestand 

END; 
BEGIN 

ENABLE sorteerPapierOrders 
FOR LOOP 

TAKE OrderKlaar; 
neemPapierOrderUitBestand; 
berekenBenodigdeHoeveelheidBasismaterialen; 
creerBasisOrder; 
GIVE BasisOrder 

END END 
END; 

================================================================ 
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PRIND snijProces. 

"""80 IHHOUD 

DIooe SnijProces. 

*** OBJECTS *** 

jumboIndeling 

stangLengtes 

@ ARRAY [l •• maxAantalstangen] OF 
OBJECT 

stangnummer 
vmg 
diameter 

END; 

@ integer; 
@ gramgewicht; 
@ integer 

@ ARRAY [l •• maxAantalstangen] OF 
OBJECT 

stangnummer @ integer; 
lengte @ real 

END: 
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mesInstelling @ ARRAY [l •• aantalRollen] OF integer; 

*** INTERACTIONS *** 

stangOrder @ dis / OBJECT 
stangnummer @ integer; 
leverdatum @ datum; 
vmg @ gramgewicht; 
diameter @ integer 

END; 

JumboInhoud @ dis / OBJECT 
jumbonummer @ integer; 
vmg @ gramgewicht; 
aantalStangen @ [l •• maxAantalStangen]; 
stangenInfo @ jumboIndeling 

END; 

StanqData @ dis / OBJECT 
stangnummer @ integer; 
vmg @ gramgewicht; 
diameter @ integer 

END; 

SnijJumbo @ dis / OBJECT 
aantalStangen @ integer; 
jumboInhoud @ stangLengtes 

END; 

SnijStang @ dis / OBJECT 
stangnummer @ integer; 
aantalRollen @ [l •• maxAantalRollen]; 
messen @ meslnstelling 

END; 

RollenKlaar dis; 
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*** PROCESSES *** 

rolVerdeler @ 
PROCESS 
BEGIN 

LOOP 
TAKE RolOrder; 
sommeerAantalRollen; 
administreerHoogstePrioriteit; 
GIVE RolOrder; 
IF totaalAantalRollenVormtStang 
THEN 

creerstangOrderMetHoogsteRolprioriteit; 
GIVE stangorder 

END 
END 

END; 

stangVerdeler @ 
PROCESS 

stangInfo @ OBJECT 
stangnummer 
lengte 

END; 
BEGIN 

LOOP 
TAKE stangorder; 
berekenPapierlengte; 
registreerStangInfo; 

@ integer; 
@ real 

IF totalePapierlengte > minimumLengte 
THEN 

creerJumboOrderMetTotaleLengteEnHoogsteStangprioriteit; 
GIVE JumboOrder: 
creerJumboInhoudMetStangInfo; 
GIVE JumboInhoud 

END 
END 

END; 
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stangIndeler @ 
PROCESS 

jumboInhoudBestand @ 
LIST OF jumboGegevensGerangschiktNaarJumbonummer; 

sorteerJumboInhoud @ 
EXCEPTION 
BEGIN 

TAKE JumboInhoud; 
plaatsJumboInhoudInBestand 

END; 
BEGIN 

ENABLE sorteerJumboInhoud 
FOR LOOP 

TAKE JumboData; 
neemJumboInhoudUitBestand; 
FOR i:=1 TO aantalStangen DO 
BEGIN 

creerStangData; 
GIVE StangData; 

END: 
creerSnijJumbo; 
GIVE SnijJumbo 

END END 
END: 
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rolIndeler @ 
PROCESS 

rolOrderBestand @ 
LIST OF rolOrdersGerangschiktNaarDiameterEnLeverdatum: 

rolInfo @ ARRAY [l •• aantalRollen] OF integer, 

sorteerRolOrders @ 
EXCEPTION 
BEGIN 

TAKE RolOrder; 
plaatsRolOrderInBestand 

END: 
BEGIN 

ENABLE sorteerRolOrders 
FOR LOOP 

TAKE StangData; 
REPEAT 

neemRolOrderuitBestand; 
registreerRolInfo 

UNTIL stangIsVol; 
creerSnijStang: 
GIVE SnijStang: 
TAKE RollenGesneden; 
FOR i:= 1 TO aantalRollen DO 
BEGIN 

creerRolDataMetRolInfo; 
GIVE RolData 

END 
END END 

END; 

bobineuse @ 
PROCESS 
BEGIN 

LOOP 
TAKE SnijJumbo; 
FOR i:= 1 TO aantalStangen DO 

TAKE Snijstang: 
stelMessenIn; 
snijStangInRollen; 
creerRollenKlaar; 
GIVE RollenKlaar 

END 
END 

END; 

======--========================================================= 
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RDl 
DATA 

PRIND HagazijnProces. 

INSLRB 
DPDRRCHT 

DIDOC HagazijnProces. 

*** OBJECTS *** 

UnSLRG 
DPDRACHT 

status @ order I voorraad; 

diameter @ 1001 1061 125; 

*** INTERACTIONS *** 

Produktieorder @ dis / OBJECT 
produktienummer 
leverdatum 
vmg 
diameter, 
breedte, 
aantal 
bestemming 

END; 
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@ integer; 
@ datum; 
@ gramgewicht; 

@ integer; 
@ status 



UitslaqOpdracht @ dis / OBJECT 
produktienummer, 
ordernummer @ integer: 
leverdatum @ datum: 
vmg @ gramgewicht; 
herkomst @ status 

END; 

Ins 1 agOpdracht @ dis / OBJECT 
rolnummer @ integer;. 
vmg @ gramgewicht: 
produktienummer, 
diameter, 
breedte, 
aantal @ integer; 
bestemming @ status 

END; 

ProduktieData @ dis / OBJECT 
produktienummer @ integer; 
vmg @ gramgewicht 

END; 

VrijeVoorraadData @ dis / OBJECT 
produktienummer @ integer; 
vmg @ gramgewicht; 
diameter, 
breedte @ integer 

END; 

OrderData @ dis / OBJECT 
ordernummer @ integer; 
leverdatum @ datum; 
vmg @ gramqewicht 

END; 
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*** PROCESSES *** 

uits1agVerdeler @ 
PROCESS 

vrijeVoorraad @ 
ARRAY gramgewicht, diameter, breedte OF integer; 

werkVrijeVoorraadBij @ 
EXCEPTION 
BEGIN 

TAKE VrijeVoorraadData; 
voegInhoudToeAanVrijeVoorraad 

END; 

bepaa1Status @ 
PROCEDURE 
BEGIN 

IF levertermijn < spoedTermijn AND 
gevraagdeRo11enInVrijeVoorraad 

THEN 
status:= voorraad; 
boekGevraagdeRo11enAfVanvrijeVoorraad; 
aanta1:= minima1eVrijeVoorraad - actue1eVrijeVoorraad 

ELSE 
status:= order; 
aanta1:= gevraagdAanta1Ro11en 

END 
END; 

BEGIN 
ENABLE werkVrijeVoorraadBij 
FOR LOOP 

TAKE K1antOrder; 
bepaa1Status: 
bestemming:= status; 
creerProduktieOrderMetBestemmingi 
GIVE Produktieorder: 
herkomst:= status: 
creerUits1agOpdrachtMetHerkomst; 
GIVE Uits1agopdracht 

END END 
END; 
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inslagVerdeler @ 
PROCESS 
BEGIN 

LOOP 
TAKE Produktieorder; 
creerInslagOpdracht1 
GIVE InslagOpdracht; 
creerRolOrder; 
GIVE RolOrder 

END 
END: 

inslagIndeler @ 
PROCESS 

orderAdministratie @ OBJECT 
produktienummer, 
actueleVoorraad 

END: 

inslagOpdrachtenBestand @ 

@ integer 

LIST OF inslagOpdrachtenGerangschiktNaarNummer; 

sorteerInslagOpdracht @ 
EXCEPTION 
BEGIN 

TAKE InslagOpdracht; 
plaatsInslagopdrachtInBestand 

END: 
BEGIN 

ENABLE sorteerInslagOpdracht 
FOR LOOP 

TAKE RolData; 
neemInslagOpdrachtUitBestand; 
IF bestemming = voorraad 
THEN 

creerVrijeVoorraadData: 
GIVE vrijeVoorraadData 

ELSE 
werkOrderAdministratieBij; 
IF actueleVoorraad = gevraagdAantal 
THEN 

creerProduktieData; 
GIVE ProduktieData 

END 
END 

END END 
END; 

- 42 -



uitslagIndeler @ 
PROCESS 

orderUitslagBestand @ 
LIST OF uitslagOpdrachtenGerangschiktNaarOrdernummer 

verwerkProduktieData @ 
EXCEPTION 
BEGIN 

TAKE ProduktieData; 
neemUitslagOpdrachtUitBestand 
creerOrderData; 
GIVE Order Data 

END; 
BEGIN 

ENABLE verwerkProduktieData 
FOR LOOP 

TAKE UitslagOpdracht; 
IF herkomst = order 
THEN 

plaatOpdrachtInorderUitslagBestand 
ELSE 

creerOrderOata; 
GIVE OrderOata 

END 
END END 

END; 

expeditie @ 
PROCESS 

orderDataBestand @ 
LIST OF orderDataGerangschiktNaarLeverdatum; 

sorteerOrderOata @ 
EXCEPTION 
BEGIN 

TAKE OrderOata; 
plaatsOrderDataInBestand 

END; 
BEGIN 

ENABLE sorteerOrderData 
FOR LOOP 

wachtOpNieuweDag; 
neemOrderDataVoorVandaagUitBestand; 
creerVrachtData; 
GIVE VrachtOata 

END END 
END; 
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BIJLAGE 2. SPECIFICATIE VAN DE ORDERGENERATOR. 

De ordergenerator bootst de stroom orders na die binnenkomt in 
een papierfabriek. Tijdens de periode waarin de produktie
besturing wordt gesimuleerd komen met een zekere regelmaat 
orders binnen. Aan het begin van deze periode zijn er nog orders 
aanwezig die in het verleden waren binnengekomen, maar waaraan 
nog niet is voldaan. Deze orders zullen (initieel) worden 
gegenereerd aan het begin van elk simulatie-experiment. 

Het initiele aantal orders en de lengte van het interval tussen 
twee orders zijn interactief instelbaar. Gemiddeld over een 
langere periode dient de omvang van de orderstroom gelijk te 
zijn aan de produktiecapaciteit (van de papiermachine). 

PRIND Ordergenerator. 

KlantOrder 

DIDOC Ordergenerator. 

*** OBJECTS *** 

KlantOrder @ dis I OBJECT 
ordernummer 
leverdatum 
vmg 
diameter, 
breedte, 
aantal 

*** PROCESSES *** 

ordergenerator @ 
PROCESS 
BEGIN 

END; 

stelVerdelingsfunktiesIn; 
genereerInitieelAantalOrders; 
LOOP 

wachtGedurendeInterval; 
creerKlantOrder; 
GIVE KlantOrder 

END 
END; 
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De inhoud van een gegenereerde order is als volgt: 

het ordernummer 

de leverdatum 

het Ymg 

de diameter 

de breedte 

het aantal rollen 

wordt opeenvolgend vanaf nul genummerd 

is de dag waarop de order wordt 
gecreeerd plus de levertermijn, de 
levertermijn is uniform verdeeld over 
een interval waarvan de grenzen 1 en 7 
zijn voor de initiele orderstroom en 
interactief kunnen worden ingesteld voor 
de verdere orderstroom 

kan drie verschillende waarden hebben, 
de omvang van de stroom heeft een vaste 
verhouding light: medium: heavy - 1:7:6 

kan een drietal waarden hebben, namelijk 
100, 106 en 125 centimeter, onderlinge 
verhouding 3: 2: 1 

is altijd 85 centimeter 

is een veelvoud van 40, de vermenig
vuldigingsfaktor ligt tussen 1 en 5, het 
aantal rollen ligt dus tussen 40 en 200. 

De omvang van de orderstroom is constant. Er wordt een vast 
aantal orders per dag gegenereerd, afhankelijk van het Ymg. 
Slechts het aantal rollen per order is wisselend. Fluctuaties in 
de orderstroom kunnen eenvoudig worden verkregen door het 
interval tussen twee orders te varieren. Daarvoor moet dan wel 
het simulatieprogramma worden aangepast. 

Op de volgende bladzijden is te zien hoe de ordergenerator 
werkt. Nadat een aantal parameters interactief zijn ingesteld, 
loopt het programma. De tracing toont allereerst het activeren 
van de deelprocessen en daarna de inhoud van de initieel 
gegenereerde orders. Vervolgens komen na het vooraf ingestelde 
interval orders van de verschillende Ymg's binnen. Het interval 
is afhankelijk van het Ymg. De verhouding is zodanig dat de 
volumes van de verschillende orderstromen zich verhouden als 1: 
7: 6 (light: medium: heavy). 

In de volgende uitdraai is niet de inhoud van de verschillende 
orders weergegeven, maar de verdelingsfunktie van de leverter
mijn. Hiertoe zijn over een langere periode orders gegenereerd. 
Er is sprake van een uniforme verdeling van de levertermijn over 
het ingestelde interval (1 tot 21 dagen). Door de initieel 
gegenereerde orders, met levertermijn tussen 1 en 7 dagen, is in 
dit interval een groter aaantal orders te zien. Tevens is hier, 
in het laatste histogram, weer dezelfde verhouding tussen de 
orderstromen van de verschillende Ymg's te zien. 
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'rders 
5imulatietijd, in minuten [1 dag = 1440 minuten]: 1440 
)e minimale levertermijn [minimaal 1 dag]: 1 
)e maximale levertermijn [maximaal 26 dagen]: 21 
)e omvang van de initiele orderstroom : 1 
)e tijd tussen twee orders [200 .. 400]: 350 
:racing on? (y/?) y 
\lways (y) or sometimes (n)? (y/?) n 
~~********************************************************************** 
~ Clock time = +0.000 * 
j( Tracing Starts * 

* 
~*********************************************************************** 

rime Current 
+0.000 lOrderGen 

mOrderGen 

hOrderGen 

Action 
levertermijn: 1 
diameter: 106 
aantalrollen: 120 
gives item klantOrder Ito mesg: lKlantOrder 
holds +2450.000 until +2450.000 
levertermijn: 6 
diameter: 106 
aantalrollen: 80 
gives item klantOrder 2to mesg: mKlantOrder 
levertermijn: 4 
diameter: 100 
aantalrollen: 160 
gives item klantOrder 3to mesg: mKlantOrder 
levertermijn: 2 
diameter: 100 
aantalrollen: 160 
gives item klantOrder 4to mesg: mKlantOrder 
levertermijn: 3 
diameter: 100 
aantalrollen: 200 
gives item klantOrder 5to mesg: mKlantOrder 
levertermijn: 5 
diameter: 100 
aantalrollen: 120 
gives item klantOrder 6to mesg: mKlantOrder 
levertermijn: 7 
diameter: 125 
aantalrollen: 80 
gives item klantOrder 7to mesg: mKlantOrder 
levertermijn: 3 
diameter: 100 
aantalrollen: 80 
gives item klantOrder 8to mesg: mKlantOrder 
holds +350.000 until +350.000 
levertermijn: 1 
diameter: 100 
aantalrollen: 40 
gives item klantOrder 9to mesg: hKlantOrder 
levertermijn: 4 
diameter: 100 
aantalrollen: 160 
gives item klantOrde 10to mesg: hKlantOrder 
levertermijn: 2 
diameter: 125 
aantalrollen: 200 
gives item klantOrde llto mesg: hKlantOrder 
levertermijn: 5 
diameter: 106 
aantalrollen: 40 
gives item klantOrde 12to mesg: hKlantOrder 



levertermijn: 6 
diameter: 125 
aantalrollen: 200 
gives item klantOrde 13to mesg: hKlantOrder 
levertermijn: 2 
diameter: 100 
aantalrollen: 80 
gives item klantOrde 14to mesg: hKlantOrder 
holds +408.000 until +408.000 

+350.000 mOrderGen levertermijn: 3 
diameter: 100 
aantalrollen: 120 
gives item klantOrde 15to mesg: mKlantOrder 
holds +350.000 until +700.000 

+408.000 hOrderGen levertermijn: 11 
diameter: 100 
aantalrollen: 40 
gives item klantOrde l6to mesg: hKlantOrder 
holds +408.000 until +816.000 

+700.000 mOrderGen levertermijn: 20 
diameter: 100 
aantalrollen: 120 
gives item klantOrde 17to mesg: mKlantOrder 
holds +350.000 until +1050.000 

+816.000 hOrderGen lever1;.ermijn: 10 
diameter: 106 
aantalrollen: 80 
gives item klantOrde l8to mesg: hKlantOrder 
holds +408.000 until +1224.000 

+1050.000 mOrderGen levertermijn: 19 
diameter: 106 
aantalrollen: 200 
gives item klantOrde 19to mesg: mKlantOrder 
holds +350.000 until +1400.000 

+1224.000 hOrderGen levertermijn: 11 
diameter: 100 
aantalrollen: 120 
gives item klantOrde 20to mesg: hKlantOrder 
holds +408.000 until +1632.000 

+1400.000 mOrderGen levertermijn: 9 
diameter: 100 
aantalrollen: 40 
gives item klantOrde 21to mesg: mKlantOrder 
holds +350.000 until +1750.000 

Title Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
lT~rmijn 1 +0.000 +1.000 ---------- +1. 000 +1. 000 
~~ell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

0 -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 +1. 000 1 +1.00 +100.00 1****************************** 

I Rest of table empty 
1------------------------------

Title Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
mTermijn 11 +0.000 +7.364 +6.345 +2.000 +20.000 
Cell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

0 -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 +1. 000 0 +0.00 +0.00 I 
2 +2.000 1 +0.09 +9.09 1********** 
3 +3.000 3 +0.27 +36.36 1****************************** 
4 +4.000 1 +0.09 +45.45 1********** 
5 +5.000 1 +0.09 +54.55 1********** 
6 +6.000 1 +0.09 +63.64 1********** 
7 +7.000 1 +0.09 +72.73 1********** 
8 +8.000 0 +0.00 +72.73 I 
9 +9.000 1 +0.09 +81.82 1********** 



10 +10.000 
11 +11. 000 
12 +12.000 
13 +13.000 
14 +14.000 
15 +15.000 
16 +16.000 
17 +17.000 
18 +18.000 
19 +19.000 
20 +20.000 

Title Obs 
hTermijn 9 
Cell Lower lim 

o -Infinity 
1 +1.000 
2 +2.000 
3 +3.000 
4 +4.000 
5 +5.000 
6 +6.000 
7 +7.000 
8 +8.000 
9 +9.000 

10 +10.000 
11 +11.000 

Title Obs 
gramgewicht 21 
Cell Lower lim 

o -Infinity 
1 +1.000 
2 +2.000 
3 +3.000 

0 +0.00 
0 +0:00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
1 +0.09 
1 +0.09 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
0 +0.00 
1 +0.11 
2 +0.22 
0 +0.00 
1 +0.11 
1 +0.11 
1 +0.11 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
1 +0.11 
2 +0.22 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
o +0.00 
1 +0.05 

11 +0.52 
9 +0.43 

+81.82 I 
+81.82 I 
+81. 82 I 
+81.82 I 
+81. 82 I 
+81.82 I 
+81. 82 I 
+81.82 I 
+81. 82 I 
+90.91 1********** 

+100.00 1********** 
I Rest of table empty 
1------------------------------

Average Est.st.dv Minimum Maximum 
+5.778 +3.993 +1.000 +11.000 

Cum % I------------------------------
+0.00 I 

+11.11 1*************** 
+33.33 1****************************** 
+33.33 I 
+44.44 1*************** 
+55.56 1*************** 
+66.67 1*************** 
+66.67 I 
+66.67 I 
+66.67 I 
+77.78 I*************** 

+100.00 I****************************** 
I Rest of table empty 
I------------------------------

Average 
+2.381 

Cum % 
+0.00 
+4.76 

+57.14 
+100.00 

Est.st.dv Minimum Maximum 
+0.590 +1.000 +3.000 

1------------------------------
I 
1*** 
I*******************~********** 
1************************* 
1------------------------------



)rders 
3imulatietijd, in minuten [1 dag = 1440 minuten]: 144000 
Je minimale levertermijn [minimaal 1 dag]: 1 
De maximale levertermijn (maximaal 26 dagen]: 21 
ge omvang van de initiele orderstroom : 50 
De tijd tussen twee orders [200 .. 400]: 350 
Tracing on? (y/?) n 

Title Obs 
ITermijn 108 
Cell Lower lim 

o -Infinity 
1 +1. 000 
2 +2.000 
3 +3.000 
4 +4.000 
5 +5.000 
6 +6.000 
7 +7.000 
8 +8.000 
9 +9.000 

10 +10.000 
11 +11.000 
12 +12.000 
13 +13.000 
14 +14.000 
15 +15.000 
16 +16.000 
17 +17.000 
18 +18.000 
19 +19.000 
20 +20.000 
21 +21.000 

Title 
::~Termijn 
Cell Lower lim 

o -Infinity 
1 +1. 000 
2 +2.000 
3 +3.000 
4 +4.000 
5 +5.000 
6 +6.000 
7 +7.000 
8 +8.000 
9 +9.000 

10 +10.000 
11 +11.000 
12 +12.000 
13 +13.000 
14 +14.000 
15 +15.000 
16 +16.000 
17 +17.000 
18 +18.000 
19 +19.000 
20 +20.000 
21 +21. 000 

Obs 
761 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
o +0.00 

10 +0.09 
14 +0.13 
12 +0.11 
13 +0.12 

3 +0.03 
7 +0.06 
9 +0.08 
3 +0.03 
4 +0.04 
3 +0.03 
5 +0.05 
1 +0.01 
2 +0.02 
3 +0.03 
2 +0.02 
2 +0.02 
4 +0.04 
2 +0.02 
2 +0.02 
4 +0.04 
3 +0.03 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
o +0.00 

14 +0.10 
69 +0.09 
65 +0.09 
89 +0.12 
65 +0.09 
61 +0.08 
61 +0.08 
13 +0.02 
28 +0.04 
25 +0.03 
22 +0.03 
15 +0.02 
23 +0.03 
21 +0.03 
14 +0.02 
15 +0.02 
25 +0.03 
17 +0.02 
19 +0.02 
25 +0.03 
15 +0.02 

7itle 
hTermijn 

Obs Reset at 
652 +0.000 

Average Est.st.dv Minimum Maximum 
+7.574 +6.003 +1.000 +21.000 

Cum % 1------------------------------
+0.00 I 
+9.26 1********************* 

+22.22 1****************************** 
+33.33 1************************** 
+45.37 1**************************** 
+48.15 1****** 
+54.63 1*************** 
+62.96 1******************* 
+65.14 1****** 
+69.44 1********* 
+72.22 1****** 
+76.85 1*********** 
+77.78 1** 
+79.63 1**** 
+82.41 1****** 
+84 .. 26 1**** 
+86.11 1**** 
+89.81 1********* 
+91.67 1**** 
+93.52 1**** 
+97.22 1********* 

+100.00 1****** 
I Rest of table empty 
1------------------------------

Est.st.dv Minimum Maximum Average 
+7.699 

Cum % 
+0.00 
+9.12 

+18.79 
+21.33 
+39.03 
+47.57 
+55.58 
+63.60 
+65.31 
+68.99 
+72.27 
+75.16 
+71.14 
+80.16 
+82.92 
+84.76 
+86.73 
+90.01 
+92.25 
+94.74 
+98.03 

+100.00 

+5.806 +1.000 +21.000 
1------------------------------
I 
1************************* 
1*********************** 
1********************** 
1****************************** 
1********************** 
1********************* 
1********************* 
1**** 
1********* 
1******** 
1******* 
1***** 
1******** 
1******* 
1***** 
1*****. 
1******** 
1****** 
1****** 
1******** 
1***** 
I Rest of table empty 
1------------------------------

Average Est.st.dv Minimum 
+1. 000 

Maximum 
+21.000 +7.952 +5.734 



~ell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------
0 -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 +1. 000 52 +0.08 +7.98 1*********************** 
2 +2.000 57 +0.09 +16.72 1************************* 
3 +3.000 48 +0.07 +24.08 1********************* 
4 +4.000 65 +0.10 +34.05 1***************************** 
5 +5.000 55 +0.08 +42.48 1************************ 
6 +6.000 64 +0.10 +52.30 1**************************** 
7 +7.000 68 +0.10 +62.73 1****************************** 
8 +8.000 24 +0.04 +66.41 1*********** 
9 +9.000 14 +0.·02 +68.56 1****** 

10 +10.000 19 +0.03 +71. 47 1******** 
11 +11.000 24 +0.04 +75.15 1*********** 
12 +12.000 11 +0.02 +76.84 1***** 
13 +13.000 18 +0.03 +79.60 1******** 
14 +14.000 11 +0.02 +81. 29 1***** 
15 +15.000 15 +0.02 +83.59 1******* 
16 +16.000 16 +0.02 +86.04 1******* 
17 +17.000 25 +0.04 +89.88 1*********** 
18 +18.000 17 +0.03 +92.48 1******** 
19 +19.000 20 +0.03 +95.55 1********* 
20 +20.000 13 +0.02 +97.55 1****** 
21 +21. 000 16 +0.02 +100.00 1******* 

I Rest of table empty 
1------------------------------

:'i tIe Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
gramgewicht 1521 +0.000 +2.358 +0.610 +1.000 +3.000 
~ell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

0 -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 +1.000 108 +0.07 +7.10 1**** 
2 +2.000 761 +0.50 +57.13 I****************************~* 
3 +3.000 652 +0.43 +100.00 1************************** 1------------------------------



BIJLAGE 3. BET SIMULATIEPROGRAMMA. 

Ten behoeve van simulatie-experimenten met het pakket 884 [Rooda 
et al, 1984] moet het model van de papierfabriek worden vertaald 
in een computerprogramma. Dit simulatieprogramma is geschreven 
in Modulair Pascal. Bet ontstaat door het verder uitwerken van 
de in bijlage 1 gegeven specificatie. Bet programma bestaat uit 
een groot aantal modules, hun samenhang is weergegeven in figuur 
B.3.1. De pijltjes geven aan dat een module wordt geimporteerd 
in een andere module. De opbouw van het simulatieprogramma 
weerspiegelt de opsplitsing van de papierfabriek in een drietal 
produktie-eenheden. Per eenheid zijn er modules, zodat aan alle 
eenheden afzonderlijk kan worden gewerkt. 

I PARS!" I 

I "PRoe I I -'SPRoe I I HAP ROC J OBPRoe I I 

I PPDEF I I.JSDEF I I HADEF I I KALEND J I D6DEF I 

I PARDEF I 

584 

SB4DEF 

Figuur B.3.1 De modulaire opbouw van het simulatieprogramma. 

De twee modules S84DEF en 884 zijn in het simulatiepakket 
aanwezige modules met standaardfunkties, zij worden door aIle 
andere modules geimporteerd. De module KALEND bevat een 
kalender. 
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De modules behoren tot een drietal categorieen. Er zijn modules 
met declaraties van interacties, met declaraties van processen 
en een module met het hoofdprogamma. De module PARDEF bevat de 
declaraties van interacties tussen de verschillende produktie
eenheden. V~~r elk van de drie produktie-eenheden en voor de 
ordergenerator zijn er een module met "interne" interacties en 
een module met processen. PPPROC en PPDEF zijn de twee modules 
voor de papierproduktie. De modules JSPROC en JSDEF bevatten de 
processen en interacties voor het snijden van jumbo's. De 
modules MAPROC en MADEF bevatten de processen en interacties 
voor het magazijn. De modules OGPROC en OGDEF bevatten de 
ordergenerator, zie bijlage 2. De module OGPROC bevat de 
ordergenerator, deze omvat een drietal deelprocessen, die elk 
voor een bepaald gramgewicht een hoeveelheid klantenorders 
genereren. Via de module OGDEF verzorgt men de interactieve 
instellingen van de ordergenerator. De module PARSIM tenslotte 
bevat het hoofdprogramma waarin de koppeling tussen de eerder 
genoemde modules wordt verzorgt. 

- 52 -



1.1. PRODUKTIE OP ORDER. 

:imulatietijd, in minuten (1 dag = 1440 minuten]: 40400 
:inimale levertermijn voor light levering uit produktie: 1 . 
• anvullende light orders, prioriteit: 21 
.ollen light, diameter =100 em.: 0 
:011en light, diameter =106 em.: 0 
:<111en light, diameter =125 em.: 0 
linimale levertermijn voor medium levering uit produktie: 1 
.unvullende medium orders, prioriteit: 21 
~ollen medium, diameter =100 em.: 0 
~ollen medium, diameter =106 em.: 0 
~ollen medium, diameter =125 em.: 0 
1~nimale levertermijn voor heavy levering uit produktie: 1 
\anvullende heavy orders, prioriteit: 21 
!ollen heavy, diameter =100 em.: 0 

I ~ollen heavy, diameter =106 cm.: 0 
~ollen heavy, diameter =125 cm.: 0 
-!inimum-aantal jumbos in een light serie: 20 
)ereentage jumbos bij aanvang van een light serie (t.o.v. minimum-aantal): 90 
ferschil in prioriteit tijdens een light serie: 7 
1inimum-aantal jumbos in een medium serie: 70 
)ereentage jumbos bij aanvang van een medium serie (t.o.v. minimum-aantal): 7C 
!ersehil in prioriteit tijdens een medium serie: 3 
1inimum-aantal jumbos in een heavy serie: 80 
'ercentage jumbos bij aanvang van een heavy serie (t.o.v. minimum-aantal): 80 
lerschil in prioriteit tijdens een heavy serie: 5 
)e minimale levertermijn [minimaal 1 dag]: 1 
10 maximale levertermijn [maximaal 26 dagen]: 21 
)e omvang van de initiele orderstroom : 3 
)e tijd tussen twee orders [200 .. 400]: 370 
~raeing on? (y/?) n 

.Ie datum is: 1- 9-19S7 

'HIt U een grafisehe weergave? (y/?) n 

datum is: 2- 9-1987 

:le datum is: 3- 9-1987 

d.e datum is: 4- 9-1987 

de datum is: 5- 9-1987 

de datum is: 6- 9-1987 

'.le datum is: 7- 9-1987 

de datum is: 8- 9-1987 

de datum is: 9- 9-1987 

de datum is: 10- 9-1987 

de datum is: 11- 9-1987 



:i~ datum is: 12- 9-1987 

::e datum is: 13- 9-1987 

4.,.. 
->- datum is: 14- 9-1987 

:ie datum is: 15- 9-1987 

.fe datum is: 16- 9-1987 

:ie datum is: 17- 9-1987 

de datum is: 18- 9-1987 

je datum is: 19- 9-1987 

de datum is: 20- 9-1987 

":!e datum is: 21- 9-1987 

de datum is: 22- 9-1987 

:!e datum is: 23- 9-1987 

d,~ datum i-' .;,. 24- 9-1987 

:'l~~ datum is: 25- 9-1987 

.je datum is: 26- 9-1981 

c.e datum is: 27- 9-1987 

de datum i-' .;:,. 28- 9-1987 

de catum is: 29- 9-1987 

!):Bpcrt prestatie papiermachine? (y/?) y 

lightSerie 4 +0.000 +14.250 +0.500 +14.000 +15.000 
-::-::.e:iiumSerie 7 +0.000 +52.571 +8.453 +47.000 +70.000 
heavySerie 4 +0.000 +57.500 +13.626 +44.000 +75.000 
cmschakelen 16 +0.000 +16.000 
~antalJumbos 1119 ,+0.000 +1119.000 

Wilt U doorgaan met de simulatie? (y/?) n 

R"3ports input en output orders? (y/?) y 

"--- -- - ~------~ ... ~-



LrnantOrders 18 

~'i tIe Obs 
lTermijn 18 
'ell Lower lim 

o -Infinity 
1 +1. 000 
2 +2.000 
3 +3.000 
4 +4.000 
5 +5.000 
6 +6.000 
7 +7.000 
8 +8.000 
9 +9.000 

10 +10.000 
11 +11.000 
12 +12.000 
13 +13.000 
14 +14.000 
15 +15.000 
16 +16.000 
17 +17.000 
18 +18.000 
19 +19.000 
20 +20.000 
21 +21.000 

IGpoedOrders 
lOrdersKlaar 
lOrdersExit 

0 
18 
12 

Title Obs 
lLeverBetrou 18 
Cell Lower lim 

o -Infinity 
1 -10.000 
2 -9.000 
3 -8.000 
4 -7.000 
5 -S.OOO 
6 -5.000 
7 -4.000 
8 -3.000 
9 -2.000 

10 -1. 000 
11 +0.000 
12 +1.000 
13 +2.000 
14 +3.000 
15 +4.000 
16 +5.000 
17 +6.000 
18 +7.000 
19 +8.000 
20 +9.000 
21 +10.000 
22 +11. 000 
23 +12.000 
24 +13.000 ,.,-
.::.!:I +14.000 
26 +15.000 

+0.000 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
o +0.00 
1 +0.06 
1 +0.06 
1 +0.06 
2 +0.11 
o +0.00 
2 +0.11 
o +0.00 
o +0.00 
1 +0.06 
1 +0.06 
1 +0.06 
o +0.00 
2 +0.11 
2 +0.11 
o +0.00 
o +0.00 
2. +0.11 
o +0.00 
o +0.00 
1 +0.06 
1 +0.06 

+0.000 
+0.000 
+0.000 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
1 +O.OS 
0 +0.00 
2 +0.11 
1 +0.06 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
2 +0.11 
2 +0.11 
2 +0.11 
1 +0.06 
1 +0.06 
1 +0.06 
2 +0.11 
1 +0.06 
0 +0.00 
0 +0.00 
1 +0.06 
0 +0.00 
1 +0.06 

+18.000 

Average 
+10.278 
Cum % 

Est.st.dv Minimum Maximum 

+0.00 
+5.56 

+11.11 
+16.67 
+27.78 
+27.78 
+38.89 
+38.89 
+38.89 
+44.44 
+50.00 
+55.56 
+55.56 
+66.67 
+77.78 
+77.78 
+77.78 
+88.89 
+88.89 
+88.89 
+94.44 

+100.00 

+0.000 
+18.000 
+12.000 

Average 
+4.722 

Cum % 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+5.56 
+5.56 

+16.S7 
+22.22 
+22.22 
+22.22 
+22.22 
+22.22 
+22.22 
+33.33 
+44.44 
+55.56 
+61.11 
+66.67 
+72.22 
+83.33 
+88.89 
+88.89 
+88.89 
+94.44 
+94.44 

+100.00 

+6.257 +1.000 +21.000 
1------------------------------
I 
1*************** 
1*************** 
1*************** 
1****************************** 
I 
1****************************** 
I 
I 
1*************** 
1*************** 
1*************** 
I 
1****************************** 
1****************************** 
I 
I 
1****************************** 
I 
I 
1*************** 
1*************** 
I Rest of table empty 
1------------------------------

Est.st.dv Minimum Maximum 
+5.988 -6.000 +16.000 

1------------------------------
I 
I 
I 
I 
I 
1*************** 
I 
1****************************** 
1*************** 
I 
I 
I 
I 
I 
1****************************** 
I*********************~******** 
1****************************** 
1*************** 
1*************** 
1*************** 
1****************************** 
1*************** 
I 
I 
1*************** 
I 
1*************** 1------------------------------



itle Obs 
.DoorloopTij 18 
ell Lower lim 

o -Infinity 
1 +0.000 
2 +1. 000 
3 +2.000 
4 +3.000 
5 +4.000 
6 +5.000 
7 +6.000 
8 +7.000 
9 +8.000 

10 +9.000 
11 +10.000 
12 +11. 000 
13 +12.000 

_Voorraad 0 

~KlantOrders 130 

~jtle Obs 
nTermijn 130 
~ell Lower lim 

o -Infinity 
1 +1.000 
2 +2.000 
3 +3.000 
4 +4.000 
5 +5.000 
6 +6.000 
7 +7.000 
8 +8.000 
9 +9.000 

10 +10.000 
11 +11. 000 
12 +12.000 
13 +13.000 
14 +14.000 
15 +15.000 
16 +16.000 
17 +17.000 
18 +18.000 
19 +19.000 
20 +20.000 
21 +21. 000 

~SpoedOrcers 0 
mOrdersKlaar 122 
~OrdersExit 94 

Title Obs 
mLeverBetrou 122 
Cell Lower lim 

o -Infinity 
1 -10.000 
2 -9.000 
3 -8.000 
4 -7.000 
5 -6.000 
6 -5.000 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
o +0.00 
1 +0.06 
2 +0.11 
2 +0.11 
o +0.00 
2 +0.11 
1 +0.06 
2 +0.11 
4 +0.22 
1 +0.06 
o +0.00 
1 +0.06 
1 +0.06 
1 +0.06 

Average Est.st.dv Minimum Maximum 
+5.556 +3.502 +0.000 +12.000 

Cum % I-------------------~----------
+0.00 I 
+5.56 1******** 

+16.67 1*************** 
+27.78 1*************** 
+27.78 I 
+38.89 1*************** 
+44.44 1******** 
+55.56 1*************** 
+77.78 1****************************** 
+83.33 1******** 
+83.33 I 
+88.89 1******** 
+94.44 1******** 

+100.00 1******** 
I Rest of table empty 
1------------------------------

+0.000 ----------------------------------------

+0.000 +130.000 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
o +0.00 
8 +0.06 

11 +0.08 
8 +0.06 

13 +0.10 
10 +0.08 

7 +0.05 
6 +0.05 
4 +0.03 
8 +0.06 
9 +0.07 
4 +0.03 
3 +0.02 
4 +0.03 
3 +0.02 
1 +0.01 
2 +0.02 
6 +0.05 
4 +0.03 
6 +0.05 

11 +0.08 
2 +0.02 

+0.000 
+0.000 
+0.000 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 

Average Est.st.dv Minimum Maximum 
+9.269 +6.323 +1.000 +21.000 

Cum % 1------------------------------
+0.00 I 
+6.15 1****************** 

+14.62 1************************* 
+20.77 1****************** 
+30.77 1****************************** 
+38.46 1*********************** 
+43.85 I***********~**** 
+48.46 1************** 
+51.54 1********* 
+57.69 1****************** 
+64.62 1********************* 
+67.69 1********* 
+70.00 1******* 
+73.08 1********* 
+75.38 1******* 
+76.15 1** 
+77.69 1***** 
+82.31 1************** 
+85.38 1********* 
+90.00 1************** 
+98.46 1************************* 

+100.00 1***** 

+0.000 
+122.000 
+94.000 

Average 
+6.279 

Cum % 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 

I Rest of table empty 
1------------------------------

Est.st.dv Minimum Maximum 
+4.400 -1.000 +16.000 

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



7 -4.000 0 +0.00 +0.00 I 
8 -3.000 0 +0.00 +0.00 I 
9 -2.000 0 +0.00 +0.00 I 

10 -1.000 2 +0.02 +1. 64 1**** 
11 +0.000 6 +0.05 +6.56 1*********** 
12 +1. 000 8 +0.07 +13.11 1************** 
13 +2.000 11 +0.09 +22.13 1******************* 
14 +3.000 17 +0.14 +36.07 1****************************** 
15 +4.000 12 +0.10 +45.90 1********************* 
16 +5.000 7 +0.06 +51.64 1************ 
17 +6.000 4 +0.03 +54.92 1******* 
18 +7.000 9 +0.07 +62.30 1**************** 
19 +8.000 2 +0.02 +63.93 1**** 
20 +9.000 10 +0.08 +72.13 1****************** 
21 +10.000 8 +0.07 +78.69 1*******'******* 
:::2 +11. 000 5 +0.04 +82.79 1********* 
23 +12.000 8 +0.07 +89.34 1************** 
24 +13.000 6 +0.05 +94.26 1*********** 
25 +14.000 5 +0.04 +98.36 1********* 
26 +15.000 2 +0.02 +100.00 1**** 

1------------------------------
itle Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
,DoorloopTij 122 +0.000 +2.738 +2.883 +0.000 +12.000 
-:11 Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

0 -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 +0.000 27 +0.22 +22.13 1************************* 
2 +1.000 32 +0.26 +48.36 1****************************** 
3 +2.000 18 +0.15 +63.11 1***************** 
4 +3.000 7 +0.06 +68.85 1******* 
5 +4.000 4 +0.03 +72.13 1**** 
6 +5.000 14 +0.11 +83.61 1************* 
7 +6.000 7 +0.06 +89.34 1******* 
8 +7.000 4 +0.03 +92.62 1**** 
9 +8.000 1 +0.01 +93.44 1* 

10 +9.000 2 +0.02 +95.08 IlIC* 
11 +10.000 4 +0.03 +98.36 r**** 
12 +11. 000 1 +0.01 +99.18 1* 
13 +12.000 1 +0.01 +100.00 1* 

I Rest of table empty 
1------------------------------

:nVoorraad 0 +0.000 ----------------------------------------
!1KlantOrders 111 +0.000 +111.000 

'!'itle Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
'n'1:'ermijn 111 +0.000 +10.081 +6.080 +1.000 +21. 000 
Cell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

0 -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 +1.000 5 +0.05 +4.50 1*********** 
2 +2.000 8 +0.07 +11. 71 1***************** 
3 +3.000 4 +0.04 +15.32 1********* 
4 +4.000 9 +0.08 +23.42 1******************* 
5 +5.000 4 +0.04 +27.03 1********* 
6 +6.000 14 +0.13 +39.64 1****************************** 
7 +7.000 4 +0.04 +43.24 1********* 
8 +8.000 3 +0.03 +45.95 1****** 
9 +9.000 3 +0.03 +48.65 1****** 

10 +10.000 8 +0.07 +55.86 1***************** 
11 +11.000 5 +0.05 +60.36 1*********** 
12 +12.000 2 +0.02 +62.16 1**** 
13 +13.000 8 +0.07 +69.37 1***************** 
14 +14.000 2 +0.02 +71.17 1**** 
15 +15.000 3 +0.03 +73.87 1****** 
16 +16.000 3 +0.03 +76.58 1****** 



17 +17.000 7 +0.06 +82.88 I*************** 
18 +18.000 8 +0.07 +90.09 I***************** 
19 +19.000 4 +0.04 +93.69 1********* 
20 +20.000 3 +0.03 +96.40 1****** 
21 +21. 000 4 +0.04 +100.00 1********* 

I Rest of table empty 
I------------------------------

SpoedOrders 0 +0.000 +0.000 
OrdersKlaar 76 +0.000 +76.000 
OrdersExit 73 +0.000 +73.000 

itle Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
LeverBetrou 76 +0.000 +2.303 +1.848 -1.000 +5.000 
ell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

o -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 -10.000 0 +0.00 +0.00 I 
2 -9.000 0 +0.00 +0.00 I 
3 -8.000 0 +0.00 +0.00 1 
4 -7.000 0 +0.00 +0.00 I 
5 -6.000 0 +0.00 +0.00 I 
6 -5.000 0 +0.00 +0.00 I 
7 -4.000 0 +0.00 +0.00 I 
8 -3.000 0 +0.00 +0.00 I 
9 -2.000 0 +0.00 +0.00 I 

10 -1.000 7 +0.09 +9.21 1*********** 
11 +0.000 8 +0.11 +19.74 1************* 
12 +1. 000 11 +0.14 +34.21 1***************** 
13 +2.000 14 +0.18 +52.63 1********************** 
14 +3.000 9 +0.12 +64.47 1************** 
15 +4.000 19 +0.25 +89.47 1****************************** 
16 +5.000 8 +0.11 +100.00 1************* 

I Rest of table empty 
I-----------------------~------

'itle Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
.DoorloopTi j 76 +0.000 +5.829 +4.759 +0.000 +18.000 
;ell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

0 -Infinity 0 +0.00 +0.00 1 
1 +0.000 5 +0.07 +6.58 1*********** 
2 +1.000 4 +0.05 +11. 84 1********* 
3 +2.000 14 +0.18 +30.26 1****************************** 
4 +3.000 12 +0.16 +46.05 1************************** 
5 +4.000 7 +0.09 +55.26 1*************** 
6 +5.000 4 +0.05 +60.53 1********* 
7 +6.000 4 +0.05 +65.79 1********* 
8 +7.000 0 +0.00 +65.79 I 
9 +8.000 4 +0.05 +71. 05 1********* 

10 +9.000 4 +0.05 +76.32 1********* 
11 +10.000 3 +0.04 +80.26 1****** 
12 +11.000 4 +0.05 +85.53 1********* 
13 +12.000 2 +0.03 +88.16 1**** 
14 +13.000 1 +0.01 +89.47 1** 
15 +14.000 3 +0.04 +93.42 1****** 
16 +15.000 0 +0.00 +93.42 I 
17 +16.000 4 +0.05 +98.68 1********* 
18 +17.000 0 +0.00 +98.68 I 
19 +18.000 1 +0.01 +100.00 1** 

I Rest of table empty 
1------------------------------

:1.Voorraad o +0.000 ----------------------------------------

R~port order- en materiaalstroom? (y/?) y 

l!CantOrders 18 +0.000 +18.000 



Ro10rders 18 +0.000 +2360.000 
StangOrders 236 +0.000 +236.000 
JumboOrders 85 +0.000 +85.000 
ightPapier 85 +0.000 +14.193 +0.753 +13.362 +15.867 

KlantOrders 130 +0.000 +130.000 
RolOrders 130 +0.000 +15360.000 
.StangOrders 1536 +0.000 +1536.000 
JumboOrders 578 +0.000 +578.000 
.ed!.umPapier 578 +0.000 +15.544 +0.849 +12.840 +19.089 

.KlantOrders 111 +0.000 +111.000 

.RolOrders 111 +0.000 +13680.000 
-BtangOrders 1368 +0.000 +1368.000 
:.JumboOrders 684 +0.000 +684.000 
:eavyPapier 684 +0.000 +12.246 +1. 991 +10.868 +16.981 

'it1e Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
:ramgewicht 259 +0.000 +2.359 +0.609 +1.000 +3.000 
;c11 Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

o -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 +1. 000 18 +0.07 +6.95 1**** 
2 +2.000 130 +0.50 +57.14 1****************************** 
3 +3.000 111 +0.43 +100.00 1************************** 1------------------------------

'itle Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
iumboVmg 1347 +0.000 +2.445 
::e1l Lower lim N Freq Cum % 

0 -Infinity 0 +0.00 +0.00 
1 +0.000 0 +0.00 +0.00 
2 +1. 000 85 +0.06 +6.31 
3 +2.000 578 +0.43 +49.22 
4 +3.000 684 +0.51 +100.00 

3.antalJumbos 
9.!1ntalStange 
::antalRollen 
lSpoedOrders 
lOrdersKlaar 
:nSpoedOrders 
nOrdersKlaar 
hSpoedOrders 
nOrdersKlaar 

1119 
2652 
2652 

o 
18 
o 

122 
o 

76 

R.;;sterende 
houtslijp 
tmp 
cellulose 
woivezel 
foivezel 
woivulstof 
foivu1stof 
klei 
talk 

reports? 
1119 
1119 
1119 
1119 
1119 
1119 
1119 
1119 
1119 

+0.000 
+0.000 
+0.000 
+0.000 
+0.000 
+0.000 
+0.000 
+0.000 
+0.000 

(y/?) y 

+1119.000 
+2652.000 
+26520.000 

+0.000 
+18.000 

+0.000 
+122.000 

+0.000 
+76.000 

+0.000 +3226.105 
+0.000 +5256.917 
+0.000 +835.795 
+0.000 +2854.904 
+0.000 +2677.427 
+0.000 +154.089 
+0.000 +360.132 
+0.000 +191.573 
+0.000 +206.129 

Reset at 
+0.000 

Title Obs 
lS'tangDiamet 236 
Cell Lower lim N Freq 

Average 
+106.780 

Cum % 
o -Infinity 
1 +100.000 
2 +101.000 
3 +102.000 
4 +103.000 

o +0.00 
96 +0.41 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 

+0.00 
+40.68 
+40.68 
+40.68 
+40.68 

+0.611 +1. 000 +3.000 
1------------------------------
I 
I 
1**** 
1************************* 
1****************************** 1------------------------------

Est.st.dv Minimum Maximum 
+8.676 +100.000 +125.000 

1------------------------------
I 
1***************************** 
I 
I 
I 



5 +104.000 0 +0.00 +40.68 I 
6 +105.000 0 +0.00 +40.68 I 
7 +106.000 100 +0.42 +83.05 1****************************** 
8 +107.000 0 +0.00 +83.05 I 
9 +108.000 0 +0.00 +83.05 I 

10 +109.000 0 +0.00 +83.05 I 
11 +110.000 0 +0.00 +83.05 I 
12 +111.000 0 +0.00 +83.05 I 
13 +112.000 0 +0.00 +83.05 I 
14 +113.000 0 +0.00 +83.05 I 
15 +114.000 0 +0.00 +83.05 I 
16 +115.000 0 +0.00 +83.05 I 
17 +116.000 0 +0.00 +83.05 I 
18 +117.000 0 +0.00 +83.05 I 
19 +118.000 0 +0.00 +83.05 I 
20 +119.000 0 +0.00 +83.05 I 
21 +120.0Q.Q,;: 0 +0.00 +83.05 I 
22 +121. OOO~ 0 +0.00 +83.05 I 
23 +122.000 0 +0.00 +83.05 I 
24 +123.000 0 +0.00 +83.05 I 
25 +124.000 0 +0.00 +83.05 I 
26 +125.000 40 +0.17 +100.00 1************ 1------------------------------

!'itle Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
lJumboLengte 85 +0.000 +41. 624 +2.281 +39.000 +47.000 
:;ell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

o -Infir.ity 0 +0.00 +0.00 I 
1 +35.000 0 +0.00 +0.00 I 
2 +36.000 0 +0.00 +0.00 I 
3 +37.000 0 +0.00 +0.00 I 
4 +38.000 0 +0.00 +0.00 I 
5 +39.000 28 +0.33 +32.94 1*************************** 
6 +40.000 0 +0.00 +32.94 I 
7 +41.000 22 +0.26 +58.82 1********************* 
8 +42.000 0 +0.00 +58.82 I 
9 +43.000 2 +0.02 +61.18 1** 

10 .... 44.000 31 +0.36 +97.65 1****************************** 
11 +45.000 0 +0.00 +97.65 I 
12 +46.000 0 +0.00 +97.65 I 
13 +47.000 2 +0.02 +100.00 1** 

I Rest of table empty 
1------------------------------

ljghtJumbos 4 +0.000 +21. 250 +0.500 +21. 000 +22.000 

7itle Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
:::3tangDiamet 1536 +0.000 +107.612 +10.366 +100.000 +125.000 
::911 Lower lim N Freq Cum % I------------~-----------------

0 -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 +100.000 816 +0.53 +53.13 1****************************** 
2 +101.000 0 +0.00 +53.13 I 
3 +102.000 0 +0.00 +53.13 I 
4 +103.000 0 +0.00 +53.13 I 
5 +104.000 0 +0.00 +53.13 I 
6 +105.000 0 +0.00 +53.13 I 
7 +106.000 332 +0.22 +74.74 1************ 
8 +107.000 0 +0.00 +74.74 I 
9 +108.000 0 +0.00 +74.74 I 

10 +109.000 0 +0.00 +74.74 I 
11 +110.000 0 +0.00 +74.74 I 
12 +111.000 0 +0.00 +74.74 I 
13 +112.000 0 +0.00 +74.74 I 
14 +113.000 0 +0.00 +74.74 I 
15 +114.000 0 +0.00 +74.74 I 
16 +115.000 0 +0.00 +74.74 I 
17 +116.000 0 +0.00 +74.74 I 



~8 +117.000 
19 +118.000 
20 +119.000 
21 +120.000 
22 +121. 000 
23 +122.000 
24 +123.000 
25 +124.000 
26 +125.000 

itle Obs 
.JumboLengte 578 
ell Lower lim 

o -Infinity 
1 +30.000 
2 +31. 000 
3 +32.000 
4 +33.000 
5 +34.000 
6 +35.000 
7 +36.000 
8 +37.000 
9 +38.000 

10 +39.000 
11 +40.000 
12 +41. 000 
13 +42.000 
14 +43.000 
15 +44.000 
16 +45.000 
17 +46.000 
18 +47.000 
19 +48.000 
20 +49.000 
21 +50.000 

~ediumJu~bos 7 

?itle Obs 
~StangDiamet 1368 
:;ell Lower lim 

o -Infinity 
1 +100.000 
2 +101.000 
3 +102.000 
4 +103.000 
5 +104.000 
6 +105.000 
7 +106.000 
8 +107.000 
9 +108.000 

10 +109.000 
11 +110.000 
12 +111. 000 
13 +112.000 
14 +113.000 
15 +114.000 
16 +115.000 
17 +116.000 
18 +117.000 
19 +118.000 
20 +119.000 
21 +120.000 
22 +121.000 

0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 

388 +0.25 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 

13 +0.02 
6 +0.01 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 

249 +0.43 
o +0.00 

199 +0.34 
o +0.00 

10 +0.02 
94 +0.16 
o +0.00 
o +0.00 
5 +0.01 
o +0.00 
o +0.00 
2 +0.00 

+0.000 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
o +0.00 

632 +0.46 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
a +0.00 
o +0.00 

548 +0.40 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 

+74.74 I 
+74.74 I 
+74.74 I 
+74.74 I 
+74.74 I 
+74.74 I 
+74.74 I 
+74.74 I 

+100.00 1************** 
1------------------------------

Average Est.st.dv Minimum Maximum 
+40.524 +2.260 +34.000 +50.000 
Cum % 1------------------------------

+0.00 I 
+0.00 I 
+0.00 I 
+0.00 I 
+0.00 I 
+2.25 1** 
+3.29 1* 
+3.29 I 
+3.29 I 
+3.29 I 

+46.37 1****************************** 
+46.37 I 
+80.80 1************************ 
+80.80 I 
+82.53 1* 
+98.79 1*********** 
+98.79 I 
+98.79 I 
+99.65 1* 
+99.65 I 
+99.65 I 

+100.00 I 
I Rest of table empty 
1------------------------------

+78.286 +12.148 +71.000 +104.000 

Average 
+105.839 Cum % 

+0.00 
+46.20 
+46.20 
+46.20 
+46.20 
+46.20 
+46.20 
+86.26 
+86.26 
+86.26 
+86.26 
+86.26 
+86.26 
+86.26 
+86.26 
+86.26 
+86.26 
+86.26 
+86.26 
+86.26 
+86.26 
+86.26 
+86.26 

Est.st.dv Minimum Maximum 
+8.129 +100.000 +125.000 

1------------------------------
I 
1****************************** 
I 
I 
I 
I 
I 
I************************~* 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r 
I 
I 
I 
I 



23 +122.000 
24 +123.000 
25 +124.000 
26 +125.000 

~itle Obs 
1JumboLengte 684 
~ell Lower lim 

0 -Infinity 
1 +25.000 
2 +26.000 
3 +27.000 
4 +28.000 
5 +29.000 
6 +30.000 
7 +31. 000 
8 +32.000 
9 +33.000 

10 +34.000 
11 +35.000 
12 +36.000 
13 +37.000 
14 +38.000 
15 +39.000 
16 +40.000 
17 +41. 000 

heavyJumbos 4 

o 
o 
o 

188 

+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.14 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
0 +0.00 
0 +0.00 

316 +0.46 
0 +0.00 
0 +0.00 

274 +0.40 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 

94 +0.14 

+0.000 

Aile reports? (y/?) n 

+86.26 I 
+86.26 I 
+86.26 I 

+100.00 1********* 
1------------------------------

Average Est.st.dv Minimum Maximum 
+29.263 +4.890 +26.000 +41. 000 
Cum % 1------------------------------

+0.00 I 
+0.00 I 

+46.20 1****************************** 
+46.20 I 
+46.20 I 
+86.26 1************************** 
+86.26 I 
+86.26 I 
+86.26 I 
+86.26 I 
+86.26 I 
+86.26 I 
+86.26 I 
+86.26 I 
+86.26 I 
+86.26 I 
+86.26 I 

+100.00 1********* 
I Rest of table empty 
1------------------------------

+116.000 +24.221 +92.000 +148.000 



4.2. PRODUKTIE OP VOORRAAD. 

arsim 
imnlatietijd, in minuten [1 dag = 1440 min1.:1ten]: 40400 

:inimale levertermijn voor light levering uit produktie: 7 
.anvullende light orders, prioriteit: 7 
.ollen light, diameter =100 em.: 300 
.~llen light, diameter =106 cm.: 300 
.:-llen light, diameter =125 cm.: 300 
:inimale levertermijn voor medium levering uit produktie: 1 
.anvullende medium orders, prioriteit: 21 
~o11en medium, diameter =100 em.: 0 
:ollen medium, diameter =106 cm.: 0 
~ollen medium, diameter =125 cm.: 0 
:inimale levertermijn voor heavy levering uit produktie: 3 
~anvullende heavy orders, prioriteit: 3 
"->lIen heavy, diameter =100 cm.: 200 
\ollen heavy, diameter =106 em.: 200 
~ollen heavy, diameter =125 em.: 200 
1inimum-aantal jumbos in een light serie: 30 
)ercentage jumbos bij aanvang van een light serie (t.o.v. minimum-aantal): lOC 
ferschil in prioriteit tijdens een light serie: 14 
1inimum-aantal jumbos in een medium serie: 90 
>ercentage jumbos bij aanvang van een medium serie (t.o.v. minimum-aantal): 8C 
lerschil in prioriteit tijdens een medium serie: 5 
1inimum-aantal jumbos in een heavy serie: 80 
'ercentage jumbos bij aanvang van een heavy serie (t.o.v. minimum-aantal): 10C 
lerschil in prioriteit tijdens een heavy serie: 10 
)e minimale levertermijn [minimaal 1 dag]: 1 
")e maximale levertermijn [maximaal 26 dagen]: 21 
)e omvang van de initiele orderstroom : 3 
)e tijd tussen twee orders [200 .. 400]: 370 
fracing on? (y/1) n 

:fe datum is: 1- 9-1987 

.tiilt U een grafische weergave? (y/?) n 

:ie datum is: 2- 9-1987 

J .. 7: datum is: 3- 9-1987 

d.e datum is: 4- 9-1987 

cie datum is: 5- 9-1987 

d·~ datum is: 6- 9-1987 

de da1.um is: 7- 9-1987 

d~ datum is: 8- 9-1987 

d.e datum is: 9- 9-1987 

de datum is: 10- 9-1987 

df,:3 datum is: 11- 9-1987 



le datum is: 12- 9-1987 

:ie datum is: 13- 9-1987 

de datum is: 14- 9-1987 

de datum is: 15- 9-1987 

de datum is: 16- 9-1987 

je datum is: 17- 9-1987 

de datum is: 18- 9-1987 

de datum is: 19- 9-1987 

de datum is: 20- 9-1987 

de datum is: 21- 9-1987 

de datum is: 22- 9-1987 

de datum is: 23- 9-1987 

de datum is: 24- 9-1987 

de datum is: 25- 9-1987 

de datum is: 26- 9-1987 

de datum is: 27- 9-1987 

de datum is: 28- 9-1987 

de datum is: 29- 9-1987 

Report prestatie papiermachine? (y/?) y 

lightSerie 1 +0.000 +26.000 ---------- +26.000 +26.000 
mediumSerie 5 +0.000 +72.800 +26.395 +60.000 +120.000 
heavySerie 3 +0.000 +92.667 +18.824 +71.000 +105.000 
omschakelen 10 +0.000 +10.000 
aantalJumbos 1142 +0.000 +1142.000 

Wilt U doorgaan met de simulatie? (y/?) n 

Raports input en output orders? (y/?) y 



KlantOrders 18 +0.000 +18.000 

itle Obs Reset at . Average Est.st.dv Minimum Maximum 
." . . .erml.Jn 18 +0.000 +10.278 +6.257 +1. 000 +21.000 
1311 Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

o -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 +1.000 1 +0.06 +5.56 1*************** 
2 +2.000 1 +0.06 +11.11 1*************** 
3 +3.000 1 +0.06 +16.67 1*************** 
4 +4.000 2 +0.11 +27.78 1****************************** 
5 +5.000 0 +0.00 +27.78 I 
S +6.000 2 +0.11 +38.89 1****************************** 
7 +7.000 0 +0.00 +38.89 I 
8 +8.000 0 +0.00 +38.89 I 
9 +9.000 1 +0.06 +44.44 1*************** 

10 +10.000 1 +0.06 +50.00 1*************** 
11 +11. 000 1 +0.06 +55.56 1*************** 
12 +12.000 0 +0.00 +55.56 I 
13 +13.000 2 +0.11 +66.67 1****************************** 
14 +14.000 2 +0.11 +77.78 1****************************** 
15 +15.000 0 +0.00 +77.78 I 
16 +16.000 0 +0.00 +77.78 I 
17 +17.000 2 +0.11 +88.89 1****************************** 
18 +18.000 0 +0.00 +88.89 I 
19 +19.000 0 +0.00 +88.89 I 
20 +20.000 1 +0.06 +94.44 1*************** 
21 +21. 000 1 +0.06 +100.00 1*************** 

I Rest of table empty 
1------------------------------

.5poedOrders 5 +0.000 +5.000 

.OrdersKlaar 9 +0.000 +9.000 

.OrdersExi t 9 +0.000 +9.000 

~itle Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
_LeverBetrou 9 +0.000 +4.333 +4.054 +1. 000 +14.000 
;cll Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

0 -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 -10.000 0 +0.00 +0.00 I 
2 -9.000 0 +0.00 +0.00 I 
3 -8.000 a +0.00 +0.00 I 
4 -7.000 0 +0.00 +0.00 I 
5 -S.OOO 0 +0.00 +0.00 I 
6 -5.000 0 +0.00 +0.00 I 
7 -4.000 0 +0.00 +0.00 I 
8 -3.000 0 +0.00 +0.00 I 
9 -2.000 0 +0.00 +0.00 I 

10 -1. 000 0 +0.00 +0.00 I 
11 +0.000 0 +0.00 +0.00 I 
12 +1.000 3 +0.33 +33.33 1****************************** 
13 +2.000 0 +0.00 +33.33 I 
14 +3.000 1 +0.11 +44.44 1********** 
15 +4.000 2 +0.22 +SS.S7 1******************** 
16 +5.000 1 +0.11 +77.78 1********** 
17 +6.000 1 +0.11 +88.89 1********** 
18 +7.000 0 +0.00 +88.89 I 
19 +8.000 0 +0.00 +88.89 I 
20 +9.000 0 +0.00 +68.89 I 
21 +10.000 0 +0.00 +88.89 I 
22 +11. 000 0 +0.00 +88.89 I 
23 +12.000 0 +0.00 +88.89 I 
24 +13.000 0 +0.00 +88.89 I 
25 +14.000 1 +0.11 +100.00 1********** 
26 +15.000 0 +0.00 +100.00 I 

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



itle Obs 
DoorloopTij 9 
ell Lower lim 

o -Infinity 
1 +0.000 
2 +1. 000 
3 +2.000 
4 +3.000 
5 +4.000 
6 +5.000 
7 +6.000 
8 +7.000 
9 +8.000 

10 +9.000 

Voorraad 365 

~KlantOrders 130 

'itle Obs 
lTermijn 130 
:ell Lower lim 

o -Infinity 
1 +1.000 
2 +2.000 
3 +3.000 
4 +4.000 
5 +5.000 
6 +6.000 
1 +1.000 
8 +8.000 
9 +9.000 

10 +10.000 
11 +11.000 
12 +12.000 
13 +13.000 
14 +14.000 
15 +15.000 
16 +16.000 
11 +11.000 
18 +18.000 
19 +19.000 
20 +20.000 
21 +21. 000 

nSpoedOrders 0 
~OrdersKlaar 120 
~OrdersExit 94 

Title Obs 
m:everBetrou 120 
Cell Lc)wer lim 

o -Infinity 
1 -10.000 
2 -9.000 
3 -8.000 
4 -7.000 
5 -6.000 
6 -5.000 
7 -4.000 
8 -3.000 
9 -2.000 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
o +0.00 
5 +0.56 
1 +0.11 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
1 +0.11 
o +0.00 
1 +0.11 
o +0.00 
1 +0.11 

+0.000 

+0.000 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
0 +0.00 
8 +0.06 

11 +0.08 
8 

13 
10 

7 
6 
4 
8 
9 
4 
3 
4 
3 
1 
2 
6 
4 
6 

11 
2 

+0.06 
+0.10 
+0.08 
+0.05 
+0.05 
+0.03 
+0.06 
+0.07 
+0.03 
+0.02 
+0.03 
+0.02 
+0.01 
+0.02 
+0.05 
+0.03 
+0.05 
+0.08 
+0.02 

+0.000 
+0.000 
+0.000 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
2 +0.02 
1 +0.01 

Average Est.st.dv Minimum Maximum 
+2 .. 444 +3.575 +0.000 +9.000 

Cum % 1------------------------------
+0.00 I 

+55.56 1****************************** 
+66.67 1****** 
+66.67 I 
+66.67 I 
+66.67 I 
+77.78 1****** 
+77.78 I 
+88.89 1****** 
+88.89 I 

+100.00 1****** 
I Rest of table empty 
1------------------------------

+201. 783 +114.901 +0.000 +420.000 

+130.000 

Average Est.st.dv Minimum Maximum 
+9.269 

Cum % 
+0.00 
+6.15 

+14.62 
+20.77 
+30.77 
+38.46 
+43.85 
+48.46 
+51. 54 
+57.69 
+64.62 
+67.69 
+70.00 
+73.08 
+75.38 
+76.15 
+77.69 
+82.31 
+85.38 
+90.00 
+98.46 

+100.00 

+0.000 
+120.000 

+94.000 

Average 
+5.667 

Cum % 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+1. 67 
+2.50 

+6.323 +1.000 +21.000 
1------------------------------
I 
1****************** 
1************************* 
1****************** 
1****************************** 
I*********************~* 
1**************** 
1************** 
I*******lfC* 
1****************** 
1********************* 
1********* 
1******* 
1********* 
1******* 
1.** 
1***** 
1************** 
1********* 
1************** 
1************************* 
1***** 
I Rest of table empty 
I------------------------------

Est.st.dv Minimum Maximum 
+4.219 -3.000 +14.000 

I------------------------------
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1**** 
1** 



10 -1. 000 3 +0.03 +5.00 1***** 
11 +0.000 3 +0.03 +7.50 1***** 
12 +1.000 9 +0.08 +15.00 1**************** 
13 +2.000 15 +0.13 +27.50 1************************** 
14 +3.000 17 +0.14 +41.67 1****************************** 
15 +4.000 6 +0.05 +46.67 1*********** 
16 +5.000 11 +0.09 +55.83 1******************* 
17 +6.000 3 +0.03 +58.33 1***** 
18 +7.000 5 +0.04 +62.50 1********* 
19 +8.000 8 +0.07 +69.17 1************** 
20 +9.000 5 +0.04 +73.33 1********* 
21 +10.000 8 +0.07 +80.00 1************** 
22 +11.000 16 +0.13 +93.33 1**************************** 
23 +12.000 2 +0.02 +95.00 1**** 
24 +13.000 4 +0.03 +98.33 1******* 
25 +14.000 2 +0.02 +100.00 1**** 
26 +15.000 0 +0.00 +100.00 I 

1------------------------------
Title Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
mDoorloopTij 120 +0.000 +3.092 +3.015 +0.000 +11.000 
Cell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------o -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 

1 +0.000 24 +0.20 +20.00 1*********************** 
2 +1.000 31 +0.26 +45.83 I****************************** 
3 +2.000 8 +0.07 +52.50 1******** 
4 +3.000 12 +0.10 +62.50 I************ 
5 +4.000 14 +0.12 +74.17 1************** 
6 +5.000 6 +0.05 +79.17 1****** 
7 +6.000 4 +0.03 +82.50 1**** 
8 +7.000 7 +0.06 +88.33 1******* 
9 +8.000 3 +0.03 +90.83 1*** 

10 +9.000 7 +0.06 +96.67 1******* 
11 +10.000 2 +0.02 +98.33 1** 
12 +11. 000 2 +0.02 +100.00 1** 

I Rest of table empty 
1------------------------------

mVoorraad 0 +0.000 ----------------------------------------
hKlantOrders 111 +0.000 +111.000 

Title Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
hTermijn 111 +0.000 +10.081 +6.080 +1.000 +21.000 
Cell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

0 -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 +1. 000 5 +0.05 +4.50 1*********** 
2 +2.000 8 +0.07 +11.71 1***************** 
3 +3.000 4 +0.04 +15.32 1********* 
4 +4.000 9 +0.08 +23.42 1******************* 
5 +5.000 4 +0.04 +27.03 1********* 
6 +6.000 14 +0.13 +39.64 1****************************** 
7 +7.000 4 +0.04 +43.24 1********* 
8 +8.000 3 +0.03 +45.95 1****** 
9 +9.000 3 +0.03 +48.65 1****** 

10 +10.000 8 +0.07 +55.86 1***************** 
11 +11.000 5 +0.05 +60.36 1*********** 
12 +12.000 2 +0.02 +62.16 1**** 
13 +13.000 8 +0.07 +69.37 1***************** 
14 +14.000 2 +0.02 +71.17 1**** 
15 +15.000 3 +0.03 +73.87 1****** 
16 +16.000 3 +0.03 +76.58 1****** 
17 +17.000 7 +0.06 +82.88 1*************** 
18 +18.000 8 +0.07 +90.09 1***************** 
19 +19.000 4 +0.04 +93.69 1********* 
20 +20.000 3 +0.03 +96.40 1****** 



21 +21. 000 

t .. SpoedOrders 9 
hOrdersKlaar 91 
nOrdersExit 73 

Title Obs 
h~JeverBetrou 91 
Cell Lower lim 

0 -Infinity 
1 -10.000 
2 -9.000 
3 -8.000 

" -7.000 
5 -6.000 
6 -5.000 
7 -4.000 
8 -3.000 
9 -2.000 

10 -1.000 
11 +0.000 
12 +1.000 
13 +2.000 
14 +3.000 
15 +4.000 
16 +5.000 
17 +6.000 
18 +7.000 
19 +8.000 

Title Obs 
hDoorloopTij 91 
Cell Lower lim 

o -Infinity 
1 +0.000 
2 +1. oeo 
3 +2.000 
4 +3.000 
5 +4.000 
6 +5.000 
7 +6.000 
8 +7.000 
9 +8.000 

10 +9.000 
11 +10.000 
12 +11.000 
13 +12.000 
14 +13.000 
15 +14.000 
16 +15.000 
17 +16.000 

1049 

" +0.04 

+0.000 
+0.000 
+0.000 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
0 +0.00 
5 +0.05 
4 +0.04 

14 +0.15 
14 +0.15 
10 +0.11 

8 +0.09 
15 +0.16 

9 +0.10 
10 +0.11 

2 +0.02 

Reset at 
+0.000 

N Freq 
o +0.00 

10 +0.11 
9 +0.10 
6 +0.07 
7 +0.08 

14 +0.15 
8 +0.09 
8 +0.09 
2 +0.02 
3 +0.03 
3 +0.03 
5 +0.05 
3 +0.03 
2 +0.02 
4 +0.04 
5 +0.05 
1 +0.01 
1 +0.01 

+100.00 

+9.000 
+91. 000 
+73.000 

Average 
+3.451 

Cum % 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+0.00 
+5.49 
+9.89 

+25.27 
+40.66 
+51. 65 
+60.44 
+76.92 
+86.81 
+97.80 

+100.00 

Average 
+5.615 

Cum % 
+0.00 

+10.99 
+20.88 
+27.4 7 
+35.16 
+50.55 
+59.34 
+68.13 
+70.33 
+73.63 
+76.92 
+82.42 
+85.71 
+87.91 
+92.31 
+97.80 
+98.90 

+100.00 

1********* 
I Rest of table empty 
1------------------------------

Est.st.dv Minimum Maximum 
+2.414 -1. 000 +8.000 

I-------------------~----------I 
I 
I 
I I I 
I I 
I 
I 
1********** 
1******** 
1**************************** 
1**************************** 
1******************** 
1**************** 
1****************************** 
1****************** 
1******************** 
1**** 
I Rest of table empty 
I------------------------------

Est.st.dv Minimum Maximum 
+4.417 +0.000 +16.000 

1------------------------------
I 
1********************* 
1******************* 
1************* 
1*************** 
1****************************** 
1***************** 
1***************** 
1**** 
1****** 
1****** 
1*********** 
1****** 
1**** 
1********* 
1*********** 
1** 
1** 
I Rest of table empty 
1------------------------------

+0.000 +205.731 +115.234 +0.000 +440.000 

~eport order- en materiaalstroom? (yl?) y 

lKlantOrders 
lRolOrders 
lStangOrders 
1·J umboOrders 

18 
18 

236 
85 

+0.000 
+0.000 
+0.000 
+0.000 

+18.000 
+2360.000 

+236.000 
+85.000 



· ::..gn't.t'apl.er a:> +0.000 +14.193 +0.703 +13.Jt:i~ +1l:>.tHH 

1KlantOrders 130 +0.000 +130.000 
1RolOrders 130 +0.000 +15360.000 
:lStangOrders 1536 +0.000 +1536.000 
lJ umboOrders 578 +0.000 +578.000 
:lediumPapier 578 +0.000 +15.544 +0.849 +12.840 +19.089 

~KlantOrders 111 +0.000 +111.000 
lRolOrders 111 +0.000 +13920.000 
lStangOrders 1392 +0.000 +1392.000 
1JumboOraers 696 +0.000 +696.000 
leavyPapier 696 +0.000 +12.222 +1. 979 +10.868 +lB.981 

ritle Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
;ramgewicht 259 +0.000 +2.359 +0.609 +1.000 +3.000 
~ell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

0 -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 +1. 000 18 +0.07 +6.95 1**** 
2 +2.000 130 +0.50 +57.14 1****************************** 
3 +3.000 111 +0.43 +100.00 1************************** 

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

:itle Obs Reset at 
+0.000 

Average Est.st.dv Minimum Maximum 
j~mboVmg 1359 +2.450 +0.611 +1.000 +3.000 
~ell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------o -Infinity o +0.00 +0.00 I 

1 +0.000 
2 +1.000 

o +0.00 
85 +0.06 

+0.00 I 
+6.25 1**** 

3 +2.000 
4 +3.000 

578 +0.43 
696 +0.51 

+48.79 1************************* 
+100.00 1****************************** 

aantalJumbos 1142 
aantalStange 2669 
:aantalRollen 2667 
lSpoedOrders 5 
lOrdersKlaar 9 
:nSpoedOrders 0 
:nOrdersKlaar 120 
:1SpoedOrders 9 
:10rdersKlaar 91 

R.esterende 
houtsiijp 
tmp 
cellulose 
woivezel 
foive::el 
woivulstof 
foivulstof 
klei 
talk 

reports? 
1142 
1142 
1142 
1142 
1142 
1142 
1142 
1142 
1142 

+0.000 +1142.000 
+0.000 +2669.000 
+0.000 +26670.003 
+0.000 +5.000 
+0.000 +9.000 
+0.000 +0.000 
+0.000 +120.000 
+0.000 +9.000 
+0.000 +91.000 

(y/?) y 
+0.000 +3287.607 
+0.000 +5248.201 
+0.000 +807.093 
+0.000 +3005.881 
+0.000 +2646.414 
+0.000 +162.253 
+0.000 +356.564 
+0.000 +196.430 
+0.000 +211.814 

Reset at 
+0.000 

Title Obs 
lStangDiamet 236 
Cell Lower lim N Freq 

Average 
+106.780 

Cum % 
o -Infinity 
1 +100.000 
2 +101.000 
3 +102.000 
4 +103.000 
5 +104.000 
6 +105.000 
7 +106.000 

o +0.00 
96 +0.41 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 
o +0.00 

100 +0.42 

+0.00 
+40.68 
+40.68 
+40.68 
+40.68 
+40.68 
+40.68 
+83.05 

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

Est.st.dv Minimum Maximum 
+8.676 +100.000 +125.000 

1------------------------------
I 
1***************************** 
I 
I 
I 
I 
I 
1****************************** 



8 +107.000 0 +0.00 +83.05 I 
9 +108.000 0 +0.00 +83.05 I 

10 +109.000 0 +0.00 +83.05 I 
11 +110.000 0 +0.00 +83.05 I 
12 +111.000 0 +0.00 +83.05 I 
13 +112.000 0 +0.00 +83.05 I 
14 +113.000 0 +0.00 +83.05 I 
15 +114.000 0 +0.00 +83.05 I 
16 +115.000 0 +0.00 +83.05 I 
17 +116.000 0 +0.00 +83.05 I 
18 +117.000 0 +0.00 +83.05 I 
19 +118.000 0 +0.00 +83.05 I 
20 +119.000 0 +0.00 +83.05 I 
21 +120.000 0 +0.00 +83.05 I 
22 +121. 000 0 +0.00 +83.05 I 
23 +122.000 0 +0.00 +83.05 I 
24 +123.000 0 +0.00 +83.05 I 
25 +124.000 0 +0.00 +83.05 I 
26 +125.000 40 +0.17 +100.00 1************ 1------------------------------

~itle Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
_ ... 1 umboLengte 85 +0.000 +41.624 +2.281 +39.000 +47.000 
;ell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------o -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 

1 +35.000 0 +0.00 +0.00 I 
2 +36.000 0 +0.00 +0.00 I 
3 +37.000 0 +0.00 +0.00 I 
4 +38.000 0 +0.00 +0.00 I 
5 +39.000 28 +0.33 +32.94 1*************************** 
6 +40.000 0 +0.00 +32.94 I 
7 +41. 000 22 +0.26 +58.82 1********************* 
8 +42.000 0 +0.00 +58.82 I 
9 +43.000 2 +0.02 +61.18 I** 

10 +44.000 31 +0.36 +97.65 1****************************** 
11 +45.000 0 +0.00 +97.65 I 
12 +46.000 0 +0.00 +97.65 I 
13 +47.000 2 +0.02 +100.00 I** 

I Rest of table empty 
I----------~-------------------

l.ightJumbos 1 +0.000 +37.000 ---------- +37.000 +37.000 

ritle Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
--:1StangDiamet 1536 +0.000 +107.612 +10.366 +100.000 +125.000 
:::'ell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

0 -Infinity a +0.00 +0.00 I 
1 +100.000 816 +0.53 +53.13 1****************************** 
2 +101. 000 0 +0.00 +53.13 I 
3 +102.000 0 +0.00 +53.13 I 
4 +103.000 0 +0.00 +53.13 I 
5 +104.000 0 +0.00 +53.1'3 I 
6 +105.000 0 +0.00 +53.13 I 
7 +106.000 332 +0.22 +74.74 1************ 
8 +107.000 0 +0.00 +74.74 I 
9 +108.000 0 +0.00 +74.74 I 

10 +109.000 0 +0.00 +74.74 I 
11 +110.000 0 +0.00 +74.74 I 
12 +111.000 0 +0.00 +74.74 I 
13 +112.000 0 +0.00 +74.74 I 
14 +113.000 0 +0.00 +74.74 I 
15 +114.000 0 +0.00 +74.74 I 
16 +115.000 0 +0.00 +74.74 I 
17 +116.000 0 +0.00 +74.74 I 
18 +117.000 0 +0.00 +74.74 I 
19 +118.000 0 +0.00 +74.74 I 
20 +119.000 0 +0.00 +74.74 I 
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22 +121.000 0 +0.00 +74.74 I 
23 +122.000 0 +0.00 +74.74 I 
24 +123.000 0 +0.00 +74.74 I 
25 +124.000 0 +0.00 +74.74 I 
26 +125.000 388 +0.25 +100.00 1************** 

1------------------------------
?itle Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
1.J umboLengte 578 +0.000 +40.524 +2.260 +34.000 +50.000 
~ell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

o -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 +30.000 0 +0.00 +0.00 I 
2 +31.000 0 +0.00 +0.00 I 
3 +32.000 0 +0.00 +0.00 I 
4 +33.000 0 +0.00 +0.00 I 
5 +34.000 13 +0.02 +2.25 1** 
6 +35.000 6 +0.01 +3.29 1* 
7 +36.000 0 +0.00 +3.29 I 
8 +37.000 0 +0.00 +3.29 I 
9 +38.000 0 +0.00 +3.29 I 

10 +39.000 249 +0.43 +46.37 1****************************** 
11 +40.000 0 +0.00 +46.37 I 
12 +41.000 199 +0.34 +80.80 1************************ 
13 +42.000 0 +0.00 +80.80 I 
14 +43.000 10 +0.02 +82.53 1* 
15 +44.000 94 +0.16 +98.79 1*********** 
16 +45.000 0 +0.00 +98.79 I 
17 +46.000 0 +0.00 +98.79 I 
18 +47.000 5 +0.01 +99.65 1* 
19 +48.000 0 +0.00 +99.65 I 
20 +49.000 0 +0.00 +99.65 I 
21 +50.000 2 +0.00 +100.00 I 

I Rest of table empty 
1------------------------------

llediumJumbos 5 +0.000 +108.200 +38.408 +91.000 +177.000 

Title Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
hStangDiamet 1392 +0.000 +105.738 +8.096 +100.000 +125.000 
Cell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

0 -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 +100.000 656 +0.47 +47.13 1****************************** 
2 +101.000 0 +0.00 +47.13 I 
3 +102.000 0 +0.00 +47.13 I 
4 +103.000 0 +0.00 +47.13 I 
5 +104.000 0 +0.00 +47.13 I 
6 +105.000 0 +0.00 +47.13 I 
7 +106.000 548 +0.39 +86.49 1************************* 
8 +107.000 0 +0.00 +86.49 I 
9 +108.000 0 +0.00 +86.49 I 

10 +109.000 0 +0.00 +86.49 I 
11 +110.000 0 +0.00 +86.49 I 
12 +111.000 0 +0.00 +86.49 I 
13 +112.000 0 +0.00 +86.49 I 
14 +113.000 0 +0.00 +86.49 I 
15 +114.000 0 +0.00 +86.49 I 
16 +115.000 0 +0.00 +86.49 I 
17 +110.000 0 +0.00 +86.49 I 
18 +117.000 0 +0.00 +86.49 I 
19 +118.000 0 +0.00 +86.49 I 
20 +119.000 0 +0.00 +86.49 I 
21 +120.000 0 +0.00 +86.49 I 
22 +121. 000 0 +0.00 +86.49 I 
23 +122.000 0 +0.00 +86.49 I 
24 +123.000 0 +0.00 +86.49 I 
25 +124.000 0 +0.00 +86.49 I 

" ..... ~. - - . - - - . 



26 +125.000 188 +0.14 +100.00 1********* 
1------------------------------

-itle Obs Reset at Average Est.st.dv Minimum Maximum 
~.J umboLengte 696 +0.000 +29.201 +4.857 +26.000 +41. 000 
:ell Lower lim N Freq Cum % 1------------------------------

0 -Infinity 0 +0.00 +0.00 I 
1 +25.000 0 +0.00 +0.00 I 
2 +26.000 328 +0.41 +41.13 1****************************** 
3 +21.000 0 +0.00 +47.13 I 
4 +28.000 0 +0.00 +47.13 I 
5 +29.000 214 +0.39 +86.49 1************************* 
6 +30.000 0 +0.00 +86.49 I 
7 +31. 000 0 +0.00 +86.49 I 
8 +32.000 0 +0.00 +86.49 I 
9 +33.000 0 +0.00 +86.49 I 

10 +34.000 0 +0.00 +86.49 I 
11 +35.000 0 +0.00 +86.49 I 
12 +36.000 0 +0.00 +86.49 I 
13 +31.000 0 +0.00 +86.49 I 
14 +38.000 0 +0.00 +86.49 I 
15 +39.000 0 +0.00 +86.49 I 
16 +40.000 0 +0.00 +86.49 I 
11 +41. 000 94 +0.14 +100.00 1********* 

I Rest of table empty 
1------------------------------

1eavyJumbos 3 +0.000 +188.000 +38.575 +144.000 +216.000 

HIe reports? (y/?) n 
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