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PRESTATIES IN INDUSfRIELE SYSTEMEN. 
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SAMENYATIING 

Binnen een industrieel systeem z1Jn in het algemeen een groot aantal 
produktie-. transport- en besturingsprocessen te onderscheiden. Ieder 
van deze processen vervult een bepaalde functie binnen het systeem. Er 
is behoefte aan concepten die het mogelijk maken de prestaties van de 
afzonderlijke systeemdelen in hun onderlinge samenhang te meten. Zulke 
concepten zouden een basis moe ten leveren voor het nemen van ontwerp
en besturingsbeslissingen die zijn gericht op de verwezenlijking van 
een systeemdoel. De bestaande theorie~n schieten hierin vaak tekort. 
Er bestaan bij het beoordelen van de systeemdelen veelal problemen, 
of we I met het het be schouwen van de samenhang tussen de delen. of weI 
met het onderscheiden van de delen. Er is onderzocht op welke wijze de 
proces-interactie benadering [Rooda.1987] kan worden toegepast om in 
de genoemde behoefte te voorzien. 

In het verslag worden allereerst de proces-interactle benadering en 
een structuurmodel van industri~le systemen besproken. Dit structuur
model is gebaseerd op de proces-interactie benadering. 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat het functioneren van een proces 
en de beoordeling daarvan. nauw samenhangen met de besturing van een 
proces. Omdat er in de literatuur geen geschikte uitleg van die samen
hang kon worden gevonden. wordt het begrip besturen aan een beschou
wing onderworpen. Dit resulteert in de ontwikkeling van een besturings
model. Het model is gebaseerd op de proces-interactie benadering en 
beschrijft in algemene zin wat er zich afspeelt bij het besturen van 
een proces. Vervolgens wordt het begrip prestatie gedefinieerd en 
geplaatst binnen de context van het besturingsmodel. Hierdoor wordt 
inzicht verschaft in de manier waarop prestatle-informatie OVer een 
proces wordt verworven en gebruikt. 
Uit het voorafgaande werd duidelijk dat de aard van de (produktie-) 
besturing binnen een industrieel systeem. bepalend is voor de mogelijk
heden ten aanzien van verwerving en gebruik van prestatie-informatie. 
De huidige kijk op de besturing in industriele systemen. wordt voor
namelijk bepaald door de afloop van de goederenstroom. Er wordt naar 
voren gebracht dat dit problemen oplevert voor het beoordelen van de 
afzonderlijke systeemdelen. Er moeten namelijk aan de systeemdelen 
doelen worden toegekend die zijn afgeleid van het systeemdoel. om 
consistent over prestaties te kunnen spreken. Hieraan wordt in feite 
voorbijgegaan wanneer de afloop van de goederenstroom als uitgangspunt 
wordt gehanteerd. Door het besturings- en structuurmodel te combineren 
ontstaat er een model dat weI perspectieven biedt om de prestaties van 
afzonderlijke systeemdelen in hun onderlinge samenhang te beschouwen. 
Aan de hand van een case wordt de bruikbaarheid van het zojuist genoem
de model getoetst. Deze blijkt voor de behandelde probleemstelling 
bevredigend te zijn. 

De hoofdconclusie van dit onderzoek is dat de proces-interactie benade
ring een geschikt uitgangspunt biedt voor het meten van prestaties in 
industri~le systemen. 
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HOOFDSTIlK 1 

INI£IDING 

Een industrieel systeem is in het algemeen opgebouwd uit een groot aan
tal verschillende produktie-, transport- en besturingsprocessen. Deze 
processen vinden tegelijkertijd plaats en belnvloeden elkaar in hun 
voortgang. Ze bepalen zodoende gezamenlijk het systeemgedrag. Veel 
ontwerp- en besturingsbeslissingen moeten worden genomen om een bevre
digende systeemprestatie te bewerkstelligen. Bij het ontwerpen gaat 
het erom de eigenschappen van het systeem te bepalen. Bij het besturen 
gaat het erom in de dagelijkse praktijk te bepalen, hoe de produktie
en transportprocessen moeten functioneren. In beide gevallen bestaat 
er onzekerheid over het gedrag van het systeem en zijn delen. Dat 
maakt het noodzakelijk om te kunnen beoordelen welke systeemdelen er 
voldoende bijdragen aan de verwezenlijking van het systeemdoel. 

Er is behoefte aan concepten die het mogelijk maken de prestaties van 
de afzonderlijke systeemdelen in hun onderlinge samenhang te meten. 
Deze concepten moeten een bruikbare basis leveren voor het nemen van 
beslissingen die leiden tot een bevredigende systeemprestatie. De 
bestaande theorieen bieden hiertoe veelal onvoldoende mogelijkheden: 

- Enerzijds zijn er theorie~n die tot in detail beschrijven op welke 
wijze het functioneren van een enkel proces kan worden beoordeeld 
en belnvloed (cybernetica). Daarbij wordt echter weinig aandacht 
besteed aan het beschouwen van meerdere in samenhang functioneren
de processen. 

- Anderzijds bestaan er theorie~n die aangeven hoe gegevens over een 
systeem zouden kunnen worden verzameld en verwerkt tot "prestatie
informatie". Daarbij wordt echter zelden aangegeven op welke wijze 
die informatie kan worden gebruikt ter beoordeling en belnvloeding 
van de processen binnen het systeem. 

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan op welke wijze de proces
interactie benadering [Rooda,1987] kan worden toegepast om in de 
hierbovengenoemde behoefte te voorzien. 

In het volgende hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de proces
interactie benadering en wordt vervolgens een stuctuurmodel van 
industri~le systemen besproken dat op die benadering is gebaseerd. 
In het derde hoofdstuk wordt een beschouwing gegeven van het begrip 
"besturen". Dit resulteert in een besturingsmodel dat is gebaseerd op 
de proces-interactie benadering. Aansluitend wordt aangegeven welke 
betekenis binnen deze context aan het begrip prestatie kan worden 
toegekend. 
In hoofdstuk 4 worden de ontwikkelde begrippen toegepast om inzicht te 
krijgen in de manier waarop tegen de prestaties in een industrieel 
systeem moet worden aangekeken. Dit leidt tot een synthese van het 
besturings- en structuurmodel. 
Vervolgens wordt een case behandeld waarbij enige aspecten van de 
ontwikkelde theorieen worden geillustreerd. 
Tot slot worden de conclusies en suggesties behandeld. 
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HOOmmJK 2 

DE PR()CfS-INTERACfIE BENADERING 

2 1 Processen en interactjes. 

Kenmerkend voor aIle systemen is dat ze ZlJn opgebouwd uit elementen 
en relaties. Elementen zijn er in twee soorten: levende elementen en 
levenloze elementen. Levende elementen zijn in staat acties uit te 
voeren. Zij kunnen afwisselend actief en passief zijn. Voorbeelden van 
levende elementen zijn: machines. computers. transportwerktuigen en 
mensen. Levenloze elementen kunnen slechts acties ondergaan. Voorbeel
den van levenloze elementen zijn: pallets. dozen. orders. gegevens en 
(besturings-)signalen. Ieder levend element voert een proces uit. dat 
wil zeggen het voert herhaaldelijk een aantal dezelfde acties uit. De 
processen bepalen hoe de levenloze elementen kunnen worden getrans
formeerd. De processen kunnen tegelijkertijd plaatsvinden en zijn in 
staat om onderling levenloze elementen uit te wisselen. £en prpces 
wordt gedefinieerd als een serie veranderingen die een levend element 
in de toestand van het systeem aanbrengt [Rooda.Boot.1983]. 
Processen kunnen worden opgevat als relaties tussen de levenloze ele
men ten. Tezamen met deze elementen vormen zij de statische structuur 
van het beschouwde systeem. 

Zoals reeds opgemerkt is. kunnen levenloze elementen van proces tot 
proces worden overgedragen. Tussen de levende elementen in een systeem 
bestaan er daarom relaties die bepalen op welke wijze deze overdracht 
moet plaatsvinden. Deze relaties worden interactjes genoemd. Iedere 
interactie maakt gebruik van een mechanisme dat aangeeft op welke 
wijze de levenloze elementen (of de inhoud daarvan) worden overge
dragen. Elk mechanisme voorziet hiervoor in een zend-achtige en een 
ontvang-achtige actie. Er worden twee basismechanismen onderscheiden 
[Overwater.1987]: 
Djscreet mechanjsme: Dit mechanisme biedt de mogelijkheid levenloze 
elementen beschikbaar te stellen. afhankelijk van de toestand van het 
systeem. De inhoud van het levenloze element heeft daarbij geen 
invloed op het mechanisme. Het discrete mechanisme is uitgerust met 
een buffer. 
Contjml mechanj sme: Di t mechanisme biedt de mogelijkheid een levenloos 
element altijd beschikbaar te stellen. onafhankelijk van de toestand 
van het systeem. Niet de beschikbaarheid. maar de inhoud van het 
levenloze element wordt beinvloed door veranderingen in de toestand 
van het systeem. 
Via de interacties beinvloeden de levende elementen elkaars proces
voortgang. Zodoende vormen levende elementen en interacties tezamen de 
dynamische structuur van een systeem. 

Uit het voorgaande blijkt hoe de statische en dynamische structuur met 
eikaar verband houden. Levende elementen voeren processen uit en leven
loze elementen worden overgedragen via interacties. Een systeem kan 
dan ook worden gezien ais een samenstel van processen en interacties. 
Deze zienswijze wordt de "proces-interactie" benadering genoemd. 
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Rooda(1987) zet uiteen welke mogelijkbeden de proces-interactie 
benadering biedt. 

De proces-interactie benadering kan worden toegepast voorhet ontwik
kelen van industriele systemen. De ontwikkeling van een industrieel 
systeem kan worden verdeeld in een drietal stadia: de specifikatie, 
validatie en implementatie. Voor ieder stadium is een apart gereed
schap voorhanden. Die gereedschappen zijn aIle drie gebaseerd op de 
proces-interactie benadering teneinde een integrale aanpak mogelijk te 
maken [Overwater.1987]. 

2.2 Het strtlctllllrmodel. 

Om het gedrag van een industrieel systeem te kunnen begrijpen. zal 
modelvorming noodzakelijk zijn. Het structuurmodel gee!t op basis van 
de proces-interactie benadering een industrieel systeem weer. Het 
structuurmodel is in felte een raamwerk. waarbinnen verscheidene 
basis-activiteiten en de relaties daartussen zijn gedefinieerd [Rooda. 
Arentsen.l9B3J. Dit raamwerk kan voor specifieke praktijksituaties 
worden ingevuld. Het structuurmodel staat afgebeeld in figuur 1 en 
wordt hieronder nader beschreven. 
Een industrieel systeem kan worden verdeeld in verschillende produk
tie-eenheden. Deze eenheden zijn aan elkaar gekoppeld via materie-, 
informatie- en energiestromen. Iedere eenheid transformeert de binnen
komende materie op de een of andere wijze. Via de informatiestromen 
worden de gegevens overgedragen die nodig zijn om het systeem op elk 
niveau te kunnen besturen. De energiestromen zorgen ervoor dat het 
systeem in stand kan worden gehouden. De energiestromen worden in het 
navolgende genegeerd. 

Zoals in figuur 1 is te zien. zijn binnen een produktie-eenheid 
processen te herkennen op vier niveaus. De bovenste drie niveaus 
bevatten de besturingsprocessen. het onderste niveau bevat de fysieke 
processen. 
Het verdeler proces ontvangt orders van afnemende produktie-eenheden. 
De verdeler bepaalt wanneer en door welke produktie-eenheid ingangs
materiaal moet worden geleverd om die orders te realiseren. Hiertoe 
plaatst hij bestellingen bij toeleverende eenheden. Eveneens geeft de 
verdeler opdrachten aan de indeler. De binnenkomende orders worden als 
het ware over het systeem verdeeld. 
Het indeler proces bevindt zich een niveau lager dan het verdeler 
proces. De indeler bepaalt op basis van beschikbare voorraden en aan . 
de hand van binnengekomen opdrachten in welke volgorde de produkten 
worden vervaardigd. Hier worden de opdrachten ingedeeld. 
Een niveau lager bevindt zich het uitdeler proces. De uitdeler is de 
interface tussen de informatie- en materiestromen. De uitdeler coBrdi
neert de voortgang van de produktie op de werkvloer. Het werk wordt 
als het ware uitgedeeld. De wijze van coijrdinatie kan worden beinvloed 
door een "real-time" vraag van afnemende eenheden [Velgersdijk.1987]. 
Het fysieke proces bevat de produkt ie-midde len. die het produkt in 
fysieke zin transformeren. 
De terugkoppelingen binnen een produktie-eenheid geven aan dat een 
opdracht van een bovenliggend besturingsproces is uitgevoerd. 
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ROOFDSTIIK 3 

BFSTIffiEN EN PRESrATIES 

3.1 Ret begrjp bestllren. 

Besturen is een oud en veelgebruikt begrip dat zowel betrekking kan 
hebben op een eenvoudig transportsysteem als op complexe industri~le. 
economische. technische en soclale systemen. Deze varl~teit komt ook 
tot uiting in de veelheid van wetenschappelijke disciplines waar het 
begrip besturen een belangrijke plaats inneemt. Voorbeelden van deze 
disciplines zijn: Economie. sociologie. bestuurskunde. bedrijfskunde. 
meet- en regeltechniek en systeemleer. 

Gezien de veelheid aan (wetenschappeIijke) invalshoeken met be trekking 
tot het begrip besturen. is het niet verwonderlijk dat er vele defini
ties van het begrip besturen in omloop zijn. Enkele definities zullen 
hier worden opgesomd. 

Twee definities gegeven door van Dale woordenboek zijn: 
1. Besturen is het doen volgen van een zaak. persoon. dier of groep in 

de gewenste richting. 
2. Besturen is het richting geven aan uitingen en handelingen. 

Een definitie afkomstlg uit de systeemleer [de Leeuw.1976] is: 
3. Besturen is eike vorm van gerichte belnvloeding. 

Hahn(1974} werkzaam op het gebied van de bedrijfseconomie omschrijft 
het begrip besturen (fUhren) als voIgt: 
4. Ffihren ist ein Prozess der Willensbildung und Willensdurchfuhrung, 

der einen Prozess der Informationsgewinnung, -verarbeitung und 
-abgabe darstelit. Dieser Prozess kann gesehen werden als einen 
Problemlosungsprozess. in dem Probleme zielbezogen zu losen sind. 

Bemelmans(19S1}. werkzaam in het vakgebied van de bestuurlijke 
informatiesystemen en automatisering. geeft de volgende definitie: 
5. Besturen is het plannen. doen uitvoeren en controleren van 

doelgerichte activiteiten. 

Uit elk van de definities komt een speclfleke interpretatie van het 
begrlp besturen naar voren. Desalnlettemin zljn er drie gemeenschap
pelijke kenmerken te vinden. die tezamen de essentie vormen van een 
situatie waar sprake is van besturen. Deze kenmerken zijn zoniet 
expliciet dan weI impliciet opgenomen in de definities. 

1. Er zijn twee processen te onderscheiden: Een besturend proces 
(besturingsproces) en een bestuurd proces. 

2. Er is sprake van de aanwezigheid van een doel. (Het gebruik van het 
begrip "richten" In de defini ties impliceert di t.) 

3. Het besturingsproees kent het doel en proheert het bestuurde proees 
zodanig te beinvloeden dat het preeies die funetie vervult. die 
leidt tot verwezenlijking van het doel. 
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Naast het hanteren van definities om meer duideIijkheid te verscbaffen 
over eenbegrip. wordt er ook weI gebruik gemaakt van synoniemen. Ener
zijds kan dit inderdaad verheiderend werken. anderzijds ontstaat er 
gemskkelijk verwarring wanneer verschillende termen worden gebruikt 
voor een en hetzelfde verschijnsel. Daarenboven kan een synoniem ook 
nog andere betekenissen hebben en in nuance verschillen van de 
oorspronkelijke term. Enkele termen die in vele gevallen hetzelfde 
aanduiden als het begrip besturen zijn: Leiden. voeren. managen, 
beheren. beheersen. regelen. controleren. richten. De opgesomde termen 
zullen in di t verslag niet worden gebruikt in de zin van "besturen". 

3.2 De bestllrjD&:s-eenbeid. 

Teneinde een situatie waar sprake is. van besturen af te bakenen. wordt 
hier het begrip besturings-eenheid ingevoerd. Een besturings-eenheid 
is een systeem dat is opgebouwd uit: een besturingsproces. een be
stuurd proces. relaties tussen de genoemde processen en relaties van 
die processen met de omgeving. In figuur 2 wordt een besturings
eenheid afgebeeld. 

figuur 2 

Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van hetgeen zich afspeelt binnen 
een besturings-eenheid zijn de kenmerken. die in de vorige paragraaf 
zijn gevonden. verder uitgewerkt. Het resultaat van die uitwerking 
wordt in figuur 3 schematisch weergegeven. 

probleem 

EVALUEREN 

realiteit strategie 

figuur 3 
~ 

REALlSEREN 
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Er bestaat een probleem zolang het doel dat het besturingsproces kent 
nog niet is bereikt [de Leeuw.Kramer.1976J. Het besturingsproces her
kent dit probleem en ontwikkelt daarop een (beinvloedings-)strategie 
om het op te laten lossen. Hiervoor moet het besturingsproces beschik
ken over een model van het bestuurde proces. Aan de hand van dit model 
kan hij nagaan tot welke activiteiten het bestuurde proces moet worden 
aangezet. om zo goed als mogelijk het beoogde doel te verwezenlijken. 
Dat resulteert in een strategie. waarbij het besturingsproces een 
modelmatige voorsteillng heeft van de wijze waarop het bestuurde 
proces zal functioneren. c.q. het probleem zich zal ontwikkelen. Het 
besturingsproces zal het bestuurde proces overeenkomstig de gevonden 
strategie beinvloeden. Het bovenstaande geeft aan dat het besturings
proces als het ware de oplossing van het herkende probleem prepareert. 

Het bestuurde proces voert de activiteiten uit waardoor de realiteit 
zodanig zou moe ten veranderen dat het herkende probleem zich overeen
komstig de voorstelling van het besturingsproces ontwikkelt. Kortom: 
Het bestuurde proces dient de geprepareerde oplossing daadwerkelijk te 
realiseren. In het algemeen zal het bestuurde proces echter niet 
precies op die manier functioneren zoals het besturingsproces dat 
aanneemt. Er bestaat altijd enige onzekerheid over het exacte func
tioneren van het bestuurde proces. Deze onzekerheid is meestal niet te 
voorkomen en vindt zijn oorsprong in factoren als: Onvolkomenheden van 
het gebruikte model. stocbastische verschijnselen. onnauwkeurige of 
onvolledige informatie. 

De bruikbaarheid van de toegepaste strategie neemt in het algemeen aft 
wanneer het bestuurde proces anders functioneert dan door het 
besturingsproces wordt aangenomen. In dat geval doen zlch namelijk 
problemen voor waarmee bij het prepareren van de oplosslng geen 
rekening is gehouden. Het besturlngsproces dient zodoende blj te 
houden of het bestuurde proces daadwerkelijk overeenkomstig zijn 
voorstelling functioneert. Het besturingsproces eva)ueert daartoe in 
hoeverre de verandering van de realiteit. c.q. de gerealiseerde 
oplossing. strookt met de geprepareerde oplossing. 

Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie kan worden nagegaan hoe 
het probleem zich in de werkelijkheid ontwikkelt. Het besturingsproces 
herkent als het ware een "nieuw" probleem. Het besturingsproces zal 
moeten nagaan of de toegepaste strategie nog weI de meest geschikte is 
voor het oplossen van dat nieuwe probleem. Wanneer dit niet het geval 
lijkt te zijn. dient een nieuwe oplossing te worden geprepareerd. 
Ook kan het voorkomen dat de aard van het laatst herkende probleem 
verandert onder invloed van externe ontwikkelingen. Daarbij moet 
worden gedacht aan eisen die de omgeving aan de besturings-eenheid kan 
stellen. Ook dan zal het meestal nodig zijn een nieuwe strategie te 
ontwikkelen. De cyclus wordt in beide gevallen opnieuw doorlopen. 

Zo!ang het doe! niet is bereikt. zal de cyclus worden door 1 open. Er 
kan in het algemeen geen begin of einde van de cyclus meer worden 
aangewezen. Elke fase kan op ieder moment de daaropvolgende fase 
belnvloeden. terwijl aIle rasen tegelijkertijd worden doorlopen. Een 
sequentiele benadering van de drie fasen zal dan niet meer voldoen. Op 
grond van bovenstaande bevindingen kan een besturings-eenheid worden 
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gezien als een systeem dat drie parallel werkende processen bevat: 
Een preparerend. evaluerend en een realiserend proces. Het besturings
proces bestaat uit een evaluerend en een preparerend proces. Het 
bestuurde proces is het realiserende proces. Elk van de drie processen 
heeft een specifieke taak bij het verwezenlijken van het doel. Aan de 
hand van twee voorbeelden zal worden gelilustreerd dat deze zienswijze 
kEn worden toegepast op besturings-eenheden van uiteenlopende aard. 
Het eerste voorbeeld betreft een klep met de daarbij horende 
besturing, het tweede voorbeeld het overheidsapparaat. 

De klep bevindt zich in een pijp waardoor een vloeistof stroomt. Door 
het vari~ren van de klepstand verandert de stroomweerstand voor de 
vloeistof. Het besturingsproces kent als doel: een bepaalde grootte 
van het debiet. bijvoorbeeld ingegeven door een operator. Het prepare
rende proces herkent een probleem wanneer het werkelijke debiet groter 
dan weI kleiner is dan het gewenste. De oplossing ligt in het geven 
van een dergelijk stuursignaal dat een andere klepstand wordt gereali
seerd. Het preparerende proces gaat door met het laten realiseren van 
andere klepstanden totdat het evaluerende proces aangeeft dat het 
gewenste debiet is bereikt. 

Het tweede voorbeeld betreft de staatsinrichting. Het overheidsappa
raat kan worden opgevat als een besturings-eenheid die is ontworpen 
ter bescherming van de rechten en vrijheden van de burger. Volgens 
Montesquieu zou dit het best kunnen worden bewerkstelligd door het 
toepassen van de driemachtenleer (triaspolitica). Deze leer beijvert 
het opdelen van de openbare macht (het overheidsapparaat) in een 
onafhankelijke wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht. Deze 
drie organen zijn op te vatten als respectievelijk een preparerend, 
evaluerend en realiserend proces. 
De wetgevende macht kent als doel: Bescherming van de rechten en vrij
heden van de burger. De wetgevende macht herkent een probleem als zij 
meent dat er aan die rechten en vrijheden geweld wordt aangedaan. De 
wetgever legt in wet ten vast wat die rechten en vrijheden zijn en 
welke activiteiten de uitvoerende macht dient te ontplooien om deze te 
beschermen. De uitvoerende macht is belast met de zorg voor naleving 
van de wetten. De rechterlijke macht beoordeelt of de wetten al dan 
niet correct worden nageleefd. Wanneer dit niet het geval is zal de 
uitvoerende macht maatregelen moeten nemen die eveneens door de 
wetgever in wet ten zijn vastgelegd. 

Deze twee voorbeelden tonen aan dat bij besturings-eenheden van zeer 
verschillende aard een drietal processen zijn te onderscheiden met elk 
een specifieke taakomschrijving. Die drie processen bezitten in het 
algemeen een gelijktijdig karakter ten opzichte van elkaar. 

3 3 Een besturjngsIDodel. 

Op grond van de bevindingen uit de vorige paragraaf is een model 
ontwikkeld van een besturings-eenheid. Dit model is gebaseerd op de 
proces-interactie benadering en wordt in zijn eenvoudigste vorm 
afgebeeld in figuur 4a. De benoemde interacties worden toegelicht bij 
de beschrijvingen van de processen binnen de besturings-eenheid. 
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De preparator: Dit proces herkent een probleem dat de realisator op 
zou moeten lossen. (De invloed van externe ontwikkelingen op het te 
herkennen probleem komt aan het einde van deze paragraaf aan de orde.) 
De preparator ontwikkelt een (belnvloedings-)strategie met daarbij 
behorende Dprmen. Die normen representeren de wens en ten aanzien van 
het functioneren van de realisator. De realisator wordt overeenkomstig 
de gevonden strategie. door de preparator ~estjmu]eerd. Daarbij gnat 
de preparator er van uit dat het herkende probleem naar wens wordt 
opgelost. totdat de evaluator aangeeft dat dit niet het geval is. De 
preparator kan de wijze waarop het probleem zich in de werkelijkheid 
ontwikkelt. leren kennen door de reslIltaten van de toegepaste strate
gie te bezien. De preparator zal een "nieuw" probleem herkennen. Een 
analyse van dit nieuwe probleem zal moeten uitwijzen of een nieuwe 
strategie moet worden ontwikkeld. 

De realisatpr: Onder beinvloeding (stjwllj) van de preparator 
functioneert de realisator op een bepaalde wijze. 

De evaluator: De evaluator stelt vast in hoeverre het werkelijke 
functioneren van de realisator overeenkomt met het door de preparator 
gewenste functioneren. Dit gebeurt door de respons van de realisator 
op stimuli van de preparator waar te nemen, en deze af te zetten tegen 
de ontvangen Dprmen. Het daarmee gevonden resultaat van de (belnv]oe
dings-)strategie wordt aan de preparator bekendgemaakt. 

respcms 

stimulus 

respons respons 

figuur 4a. figuur 4b 

Het model zoals het tot nu toe is gepresenteerd bevat naast de inter
acties van de realisator met de omgeving. nog geen interacties van de 
preparator en de evaluator met de omgeving. Er is verondersteld dat de 
realisator als vanzelfsprekend zulke interacties vanuit de omgeving 
ontvangt dat hij naar behoren zijn functie kan vervullen. Wanneer 
wordt gedacht aan produktie-processen komt dUidelijk naar voren dat 
dit niet het geval is. Het benodigde materiaal om een produkt te 
maken, wordt per slot van rekening niet spontaan door de omgeving aan 
het produktie-proces geleverd. De preparator dient de omgeving daartoe 
te belnvloeden. wederom volgens een geprepareerde strategie met 
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daarbij behorende normen. De belnvloeding van de omgeving kan worden 
gezien als een indirecte belnvloeding van de realisator. De evaluator 
dient aan de hand van de omgevings-respons (of indirect aan de hand 
van de realisator-respons) ook het resultaat van deze belnvloeding van 
de omgeving te bepalen. 
Vaak zijn er echter factoren in de omgeving die weI van invloed zijn 
op het functioneren van de realisator. maar die door het besturings
proces niet kunnen worden belnvloed. Daarbij is bijvoorbeeld te denken 
aan de buiten-temperatuur en -druk of aan ingangsmateriaal dat 
onvermijdelijk een wisselende kwaliteit bezit. In zulke situaties kan 
de strategie om de omgeving te belnvloeden. worden opgevat als een 
(noodgedwongen) "lege" strategie. De interacties van de omgeving op de 
eenheid die het gevolg zijn van niet beinvloedbaar omgevingsgedrag. 
worden in het model ook tot de omgevings-respons gerekend. Deze "res
pons" op "lege" strategieen moet vanzelfsprekend worden geevalueerd om 
in staat te zijn de overige strategieen te ontwikkelen. Wanneer de 
hierboven genoemde interacties tussen de besturings-eenheid en de 
omgeving worden toegevoegd aan de in eerste instantie afgebeelde 
besturings-eenheid. ontstaat het model van figuur 4b. 

Een compleet model ontstaat pas wanneer wordt onderkend dat een bestu
rings-eenheid zelf kan worden belnvloed teneinde een bepaalde functie 
te vervullen in een groter geheel. Deze belnvloeding vindt plaats via 
interacties met het besturingsproces. Het besturingsproces maakt per 
slot van rekening uit hoe de realisator zou moeten functioneren. Een 
besturings-eenheid wordt door besturingsprocessen op hoger niveau ge
zien als een realisator. en door besturingsprocessen op gelijk niveau 
als omgeving. De interacties van deze besturingsprocessen naar de 
preparator belicbamen de reeds vermelde externe ontwikkelingen. die 
medebepalend zijn voor de problemen die de preparator herkent. Zie 
figuur 4c. 

respons 

stimulus 

respons respons 

stimulus 

/ 
respons 

figuur 4c 
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3.4 prestatjes en de bestur1ngs-eenheid. 

Een proces ontleent zijn bestaansrecht aan de behoeften waarin het 
voorziet. Aan een proces zullen namelijk slechts middelen worden 
toegewezen wanneer de bevrediging van de behoeften waardevoller wordt 
geacht dan de middelen die daartoe worden gebruikt. De waarde die kan 
worden toegekend aan de bevrediging van een behoefte heet opbrengst. 
De waarde die wordt toegekend aan een toegewezen middel heet offer. 

De prestatie van een proces is te defini~ren als de mate waarin dat 
proces voldoet aan de wensen die bestaan ten aanzien van de opbreng
sten en offers. 

De zojuist vermelde wensen bestaan uit drie componenten. te we ten: 
1. De hoogte van de opbrengsten. 
2. De hoogte van de offers. 
3. De termijn waarop een offer resulteert in opbrengst. 

De laatste component kan ook op een andere wijze worden beschouwd. Wan
neer namelijk de termijn bekend is waarop een offer omgezet moet zijn 
in opbrengst. is ook voor elk gegeven tijdstip bekend welke offers 
zich als het ware nog in het proces moeten bevinden. Dit komt tot 
uiting in de toestandsvariabelen van een proces. De toestandsvariabe
len geven aan welke (begin)conditie een proces op een gegeven moment 
bezit. oftewel welke potentiele opbrengst in het proces aanwezig is. 
Voorbeelden van toestandsvariabelen zijn: liquiditeit van een onder
neming. beschikbare kennis. voorraadhoogten. onderhoudstoestand van 
machines. onderhanden werk. beschikbare gereedschappen. 

De prestatie van een proces is vast te stellen door na te gaan in 
hoeverre aan de wens en wordt voldaan. Zo kan de prestatie op een 
gegeven tijdstip worden beoordeeld door tegeljjkertjjd de volgende 
grootheden te beschouwen: 

1. Effectivi tei t: Deze grootheid geeft de verhouding aan tussen de 
werkelijke en de gewenste hoogte van de opbrengsten. 

2. Efficiency: Deze grootheid geeft de verhouding aan tussen de 
werkelijke en de gewenste hoogte van de offers. 

3. Toestandsratio: Deze grootheid geeft de verhouding aan tussen de 
werkelijke en gewenste toes tandsvariabe len. 

Wanneer de hierboven genoemde grootheden zijn te kwantificeren wordt 
gesproken van kengetallen. Kengetallen geven in kwantitatieve zin aan 
welke prestatie een proces levert. 

Blj de beschrijving van de besturlngs-eenheld is gebruik gemaakt van 
twee verschillende begrippen die wens en ultdrukken ten aanzien van de 
activiteiten van de realisator. Op de eerste plaats is er sprake van 
een doel. Dat doel is bekend aan het besturingsproces en bevat wensen 
die gelden voor de totale periode waarin de realisator als inzetbaar 
wordt beschouwd. Ten tweede zijn er de normen die worden bepaald door 
de preparator. De normen zijn wens en die betrekking hebben op het 
actuele gedrag van de realisator. De normen bezitten een tijdelijk 
karakter [in 't Veld. 1978] en vormen de richtlijn die moet leiden tot 
verwezenlljklng van het doel. 
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Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dat de prestatie van de reali
sator vanuit verschillende gezichtspunten is te benaderen. Er zijn dan 
ook verschillende organen die hun wensen ten aanzien van de realisator 
kunnen uiten en tot taak hebben deze waar te maken. 

Ten eerste is er het orgaan dat het doel bepaalt. Dat is de ontwerper 
van de besturings-eenheid {kader. staff hogerliggend besturingspro
ces}. De ontwerper maakt aan de preparator het doel van de realisator 
bekend. Dit doel betreft de termijn die het besturingsproces de 
realisator als inzetbaar dient te beschouwen. Voor deze termijn wordt 
aangegeven in welke behoeften de realisator zou moeten voorzien {de 
opbrengsten} en welke middelen de realisator daarvoor zou mogen ver
bruiken {de offers}. Het gaat erom doelen te formuleren die haalbaar 
zijn en tegelijkertijd het bestaan van een realisator rechtvaardigen 
{en bijgevolge dat van de bijbehorende preparator en evaluator}. Het 
is de taak van de ontwerper de preparator. realisator en evaluator 
zodanige eigenschappen mee te geven dat zij gezamenlijk het gestelde 
doel kunnen waarmaken. In hoeverre de realisator het doel in de 
werkelijkheid naar tevredenheid verwezenlijkt. wordt beoordeeld door 
de ontwerper. Deze beoordeling die buiten de besturings-eenheid 
plaatsvindt. resulteert in de vaststelling van de externe prestaties 
van de realisator. Slechte externe prestaties treden op wanneer: 

1. De behoefte niet zo groat is als verwacht. De opbrengsten kunnen 
dan noolt de gewenste hoogte berelken. 

2. De besturings-eenheid niet in staat blijkt te zijn de behoeften 
te bevredlgen zoals dat in het doel wordt aangegeven. terwijl deze 
weI bestaan. 

Het eerste geval geeft reden om te twijfelen aan het doel dat aan de 
besturings-eenheid bekend is gemaakt. Die twijfel is terecht wanneer 
vaststaat dat de behoefte die de realisator moet kunnen bevredigen om 
zijn bestaan te rechtvaardigen. struktureel lager is dan verwacht. Aan
sluitend zou kunnen worden bekeken of het ontwerp van de besturings
eenheid kan of moet worden aangepast. 
In het tweede geval bestaat de verwachte behoefte weI. De realisator 
voorziet daarin echter onvoldoende of verbruikt er teveel middelen 
voor. Er zal in eerste instantie moeten worden gezocht naar een nieuw 
ontwerp van de besturings-eenheid en {als mogelijk} van de te bein
vloeden omgeving. Daarbij zou als vanzelfsprekend aan de orde moeten 
komen of het doel kan of moet worden aangepast. 
Kenmerkend voor de externe prestaties van de realisator is het feit 
dat de ontwerper aan de hand daarvan. in wezen een oordeel vormt over 
het functioneren van de besturings-eenheid in zijn geheel. 

Het tweede orgaan dat wensen kenbaar maakt is de preparator. De prepa
rator gaat na welke actuele behoefte er bestaat waarin de realisator 
zou kunnen voorzien teneinde het doel te verwezenlijken. Daaropvolgend 
ontwikkelt de preparator beinvloedings-strategieen met bijbehorende 
normen. De evaluator gaat na in hoeverre het werkelijke gedrag van de 
realisator overeenkomt met het gewenste {norm-)gedrag. Deze beoor
deling die binnen de besturings-eenheid plaatsvindt. resulteert in de 
vaststelling van de interne prestaties (resultaten) van de realisator. 
De factoren die de oorzaak kunnen zijn van onbevredigende interne 
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prestaties zijn reeds vermeld op bladzijde 7. Onbevredigende interne 
prestaties zullen voor de preparator aanleiding zijn tot het initieren 
van incidentele corrigerende acties. het ontwikkelen van totaal andere 
strategieen. en eventueel tot het vragen om bulp aan de ontwerper. 

Samengeyat: De ontwerper maakt aan de preparator het doel van de 
realisator kenbaar. De ontwerper tracht de preparator. evaluator en 
realisator zodanige eigenschappen mee te geven. dat zij tezamen ertoe 
in staat zijn dat doel waar te maken. Het besturingsproces tracht de 
realisator zodanig te laten functioneren dat deze zo goed als mogelijk 
het doel verwezenlijkt. Aan de hand van de vastgestelde interne 
prestaties beoordeelt bet besturingsproces of de realisator naar wens 
functioneert. Of de realisator onder beinvloeding van het besturings
proces in staat blijkt te zijn het gestelde doel naar tevredenheid 
waar te maken. beoordeelt de ontwerper aan de hand van de vastgestelde 
externe prestaties. 

3.5 Algemeen gebrllik yan bet besturingsmodel. 

Het besturings-model biedt een bepaalde visie op het verscbijnsel 
besturen. Wanneer er sprake is van besturen zijn er volgens die visie 
drie verscbillende processen te onderscheiden. alsook verschillende 
interacties tussen de processen onderling en met de omgeving. 
Het besturings-model kan worden gebruikt om een situatie waar sprake 
is van besturen te analyseren aan de hand van de gelntroduceerde 
begrippen. teneinde een scherper beeld te krijgen van die situatie. 
{Descriptief gebruik}. 

Eveneens kan het model worden gebruikt als leidraad bij bet ontwerpen 
van besturings-eenheden. In dat geval staat de ontwerper een bepaalde 
beboefte voor ogen waarin de besturings-eenheid zelfstandig en econo
misch verantwoord zou moe ten kunnen voorzien. Aan het besturingsproces 
wordt door de ontwerper het doel medegedeeld. Het besturingsproces 
moet de actuele beboeften. die passen binnen het doel. kunnen berken
nen en daarin laten voorzien. De activiteiten van de realisator zullen 
uiteindelijk moeten leiden tot verwezenlijking van het doel. De 
ontwerper kan nu overeenkomstig het raamwerk dat bet model biedt een 
dergelijke besturings-eenheid gestalte geven. (Prescriptief gebruik). 

Daar het besturingsmodel is gebaseerd op de proces-interactie 
benadering kan bij de analyse en ontwikkeling van besturings-eenheden 
gebruik worden gemaakt van de gereedschappen waarover in paragraaf 2.1 
is gesproken. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan. 
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HOOFDSllJI( 4 

PRESTATIFS IN EEN INDUSTRTEEI, SYSfEEM 

4 1 prodllktie-besturipg en prestaties 

In het vorige hoofdstuk is naar voren gebracht dat het belangrijk is 
inzicht te hebben in de besturing van een proces bij het beschouwen 
van de prestaties van een proces. De prestaties kunnen immers slechts 
worden vastgesteld door het functioneren van een proces af te zetten 
tegen de doelen en normen die een besturingsproces kent. respectie
velijk bepaalt. Wanneer "prestaties" worden beschouwd vanuit het 
ontwikkelde besturingsmodel blijft dUidelijk welke processen met welke 
prestaties verband houden. Er kan worden gesteld dat de manier waarop 
tegen de {produktie-)besturing binnen een industrieel systeem wordt 
aangekeken. bepalend zal zijn voor de mogelijkbeden ten aanzien van de 
verwerving en het gebruik van prestatie-informatie. 

Tot nu toe is de afloop van de goederenstroom steeds het uitgangspunt 
geweest voor het denken over industriele systemen. Hierbij wordt een 
industrieel systeem beschouwd als een opeenvolging van gebeurten1ssen 
terwijl de produkten het systeem doorlopen. De opeenvolgende gebeur
tenissen komen daarbij overeen met een reeks van produktie-stappen die 
een produkt ondergaat. Bij recentelijk veel toegepaste besturings
concepten gebaseerd op de afloop van goederenstroom. worden vaak 
algemeen geldende stellingen geopperd met als inhoud: 

"Niet de prestaties van de delen moeten worden geoptimaliseerd. maar 
de prestaties van het geheel". 

Zoals is uiteengezet, wordt de prestatie van een proces uiteindelijk 
bepaald door de mate waarin het doel van het beschouwde proces wordt 
bereikt. De stelling duidt zodoende aan dat verwezenlijking van het 
systeemdoel dient te prevaleren hoven verwezenlijking van de doelen 
van de delen. Deze stell ing fungeert als "eye-opener" in si tuaties 
waarbij de delen zodanige doelen banteren. dat onvoldoende afstemming 
tussen de delen het gevolg is. In dat geval heeft het geen zin om veel 
aandacht te besteden aan de doelen van de delen. daar het gemeenschap
pelijke belang. c.q. het systeemdoel. daarbij uit het oog zou worden 
verloren. Herkenning van een dergelijke probleemsituatie is vanzelf
sprekend de eerste aanzet tot het oplossen daarvan. 

De goederenstroom-concepten bieden oplossingen aan in de vorm van 
mecbanismen om klantorders te vertalen naar een zekere vraag aan elk 
van de delen (produktie-eenheden). Bij die vertaling worden voor elk 
specifiek produkt aannames gemaakt ten aanzien van de voortgang ervan 
bij de opeenvolgende produktie-stappen. Alvorens een produkt te laten 
realiseren wordt als het ware een opeenvolging van gebeurtenissen 
"geprepareerd" voor dat produkt. Voor elke afzonderlijk produktie
eenheid wordt hiervan afgeleid welke specifieke gebeurtenis. c.q. 
produktie-stap, daar op een zeker moment zou moeten plaatsvinden. Voor 
de realisatie van een verzameling produkten wordt op deze manier een 
verzameling van gebeurtenissen afgeleidvoor elke produktie-eenheid. 
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Preparatie van de activiteiten binnen een produktie-eenheld gebeurt 
dus niet door behoeften te herkennen waarin volgens een doel moet 
worden voorzien. het gedrag van het realiserende proces te analyseren 
en strategieen te ontwikkelen. maar is een afgeleide van een produkt
gerichte "preparatie". Gezien vanuit de visie op besturen die is 
beschreven in hoofdstuk 3. wordt bij de produktie-eenheden geen doel 
gehanteerd. Er worden immers geen doelgerichte strategieen ontwikkeld. 
Toepassing van de zojuist geschetste kijk op produktie-besturing heeft 
consequenties voor de manier waarop tegen prestaties wordt aangekeken. 
Dat zal hieronder worden uiteengezet. 

Ais de afgeleide strategieen niet volledig worden waargemaakt resul
teert dat snel in een sterk dalende systeemprestatie. Er is namelijk 
sprake van een foutencyclus die snel begint en zichzelf versterkt. Het 
is moeilijk. zoniet onmogelijk. bij een produktgerichte "preparatie" 
adequaat rekening te houden met procesgebonden aspecten als capaciteit 
en storingsgedrag. Ten gevolge van onvermijdelijk optredende storingen 
of een irreele vraag naar capaciteit is het denkbaar dat een bepaalde 
produktie-eenheid niet in staat is de voor hem afgeleide strategie 
waar te maken. Daardoor zullen aangrenzende produktie-eenheden op een 
onvoorziene wijze worden beinvloed. en slechter de voor hun afgeleide 
strategieen kunnen waarmaken. Deze eenheden beinvloeden op hun beurt 
op onvoorziene wijze de aan hun grenzende produktie-eenheden etc .. Het 
gevaar dat de strategieen snel geen enkele realiteitswaarde meer bezit
ten wordt hierdoor erg groot. Nieuwe strategleen zullen (moeten) wor
den afgeleid voor aIle eenheden. en wederom vantilt een produktgerichte 
"preparatle". Vooral bij flexibele produktie waar dUidelijk naar voren 
komt dat de eenheden via procesgebonden aspecten met elkaar zijn 
verbonden. blijken besturingsconcepten die zijn gebaseerd op de 
goederenstroombenadering tekort te schieten [Rooda.l987]. 

Het is begrijpelijk dat bij toepassing van goederenstroom-concepten de 
aandacht bij het besturen van de systeemdelen primair uitgaat naar het 
nauwgezet waarmaken van de afgeleide strategleen. De systeemprestatie 
wordt als het ware "geoptimaliseerd" door een strakke plan- en ui tvoe
ringsdiscipline af te dwingen. Dit is overigens slechts mogelijk in 
een produktie-omgeving waar weinig onzekerheden bestaan [Gershwin et 
al .. 1984]. De strategieen kunnen door de besturingsprocessen in wezen 
niet meer worden gezien als richtlijnen naar een doel. maar vormen als 
het ware een doel op zichzelf. Het zou echter niet juist zijn de 
prestatie van een systeemdeel te definieren als de mate waarin het een 
totaal aan strategieen waarmaakt. Ten eerste is het erg waarschijnlijk 
dat de strategieen geregeld geen realiteitswaarde bezitten. Ten tweede 
blijft onduidelijk welke offers de delen mogen maken ter verwezen
lijking van de strategieen en of het totaal aan strategieen de beoogde 
systeem-opbrengst zou opleveren. Ten derde is het de vraag of de 
inspanningen van een systeemdeel om zijn strategieen waar te maken 
daadwerkelijk leiden tot een betere systeemprestatie. op het moment 
dat andere systeemdelen dat niet lukt. 

Zolang er geen doelen van de delen worden afgeleid van het systeemdoel 
kan niet consistent over prestaties worden gesproken. Dat kan weI als 
er zodanige doelen zijn bepaald. dat de volgende uitspraken gelden: 
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1. Verwezenlijking van ieder van de doelen die zijn toegekend san de 
delen is redelijkerwijs mogelijk. 

2. Verwezenlijking van aIle doelen van de delen leidt als 
vanzelfsprekend tot verwezenlijking van het systeemdoel. 

3. Elke toenadering tot het doel van een systeemdeel impliceert 
dat in toenemende mate het systeemdoel wordt benaderd. 

Bij geldigheid van deze uitspraken kan ieder systeemdeel worden be
stuurd. gericht op een optimale systeemprestatie. Dit is overigens de 
essentie van een integrale besturing. Om een dergelijke werkwijze toe 
te passen lijkt het besturingsmodel goede aanknopingspunten te bieden. 

Zojuist is naar voren gebracht dat er doe len san de systeemdelen moe
ten worden toegekend. die beantwoorden san de hierboven geformuleerde 
integraliteits-uitspraken. De praktische uitwerking hiervan kent 
echter veel problemen. Ackoff{1971) en Galbraith{1976) illustreren de 
algemene geldigheid en complexiteit van deze probleemstelling. Een van 
de eerste problemen die moeten worden opgelost. is het opsplitsen van 
een systeem in een santal herkenbare delen waarvan de samenhang goed 
kan worden beschreven. Dit is jUist een van de sterke kanten van het 
structuurmodel. In het structuurmodel wordt echter nog niet expliciet 
weergegeven dat elk besturingsproces is te zien als een doelgericht 
preparerend en evaluerend proces. Daardoor blijft het aspect van de 
prestatiebeoordeling. zowel intern als extern. enigszins verborgen. 
Hieronder zal dit aspect door de synthese van het structuur- en 
besturingsmodel nadrukkelijker naar voren worden gebracht. 

4.2 De synthese van het structuur- en besturjngsmodeJ 

Het structuurmodel laat een industrieel systeem zien als een santal 
produktie-eenheden die san elkaar zijn gekoppeld via mater ie- en infor
matiestromen. Elke produktie-eenheid kent processen op vier niveaus. 
De bovenste drie niveaus bevatten besturingsprocessen. het onderste 
bevat het fysieke proces. Zoals is uiteengezet, belnvloedt elk bestu
ringsproces een realisator. Voor een willekeurig besturingsproces uit 
een produktie-eenheid is die realisator het totaal san onderliggende 
processen. Dit totaal voert namelijk, beinvloed door het besturings
proces. de activiteiten uit die tot een zeker doel moeten leiden. 
De sandacht gaat niettemin altijd sterk uit naar de effecten die het 
fysieke proces binnen de realisator teweegbrengt. De besturingskosten 
zijn immers. in tegenstelling tot de (£ysieke) produktiekosten. 
meestal vrij stabiel. en de opbrengsten worden uiteindelijk geleverd 
door het fysieke proces. Naarmate een besturingsproces zich lager in 
de hierarchie bevindt, worden de effecten van het fysieke proces meer 
in detail beschouwd. oftewel op een kleinere tijdsschaal. De sanpak 
van ongewenste effecten kan op dat niveau worden bepaald waar het 
rendement van de daarvoor te brengen offers is te doorzien. 
De opdrachten van een besturingsproces san een realisator zullen niet 
enkel produktie-opdrachten zijn. Er kunnen ook opdrachten worden 
gegeven die betrekking hebben op de structuur van de realisator 
teneinde een bevredigende produktievoortgang te bewerkstelligen. 
Daarbij kan worden gedacht san verandering van binnen de realisator 
sanwezige: doelen. procedures. capaciteiten, gereedschappen. staat van 
onderhoud. transportroutes en omstelcondities. 
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De synthese van een enkele produktie-eenheid uit het structuurmodel en 
het besturingsmodel wordt hieronder uitgewerkt. 

In figuur 5a is afgebeeld hoe een produktie-eenheid is weer te geven 
als een besturings-eenheid op verdeler-niveau. De verdeler bestaat uit 
een verdeler-preparator en -evaluator en bestuurt een verdeler-realisa
tor. De preparator ontvangt orders van afnemende produktie-eenheden en 
bepaalt hoe deze orders over het systeem kunnen worden verdeeld. De 
preparator bestelt ingangsmaterlaal bij toeleverende produktle-eenhe
den en geeft de realisator opdrachten die moeten leiden tot realisatie 
van de orders. De preparator zal de evaluator middels normen ervan op 
de hoogte stellen welk ingangsmateriaal op een gegeven moment aanwezig 
dient te zijn en welke opdrachten moeten worden gerealiseerd. Ais uit 
evaluatie blijkt ciat er niet wordt voldaan aan de normen. zal de prepa
rator zijn bestellingen bij toeleverende produktie-eenheden en opdrach
ten aan de realisator veelal moeten herzien. De verdeler-evaluator kan 
met de informatie die hem ter beschikking staat aan de afnemende 
produktie-eenheden zowel de werkelijke alsook de verwachte (norm-) 
respons op de orders mededelen. 
De normen voor de verdeler-realisator zijn geformuleerd in termen van 
orders. Ze zijn gericht op het doelmatig accepteren en voorzien in 
behoeften. c.q. orders. van afnemende produktie-eenheden . 

figuur 5a figuur 5b 

. P = .Preparator 

.R = .Realisator 

.E = .Evaluator 
V. = Verdeler. 
I. = Indeler. 
U. = Uitdeler. 

figuur 5c 

De verdeler-realisator is te be schouwen als een besturings-eenheid Op 
indeler-niveau. Zie figuur 5b. De indeler-preparator ontvangt 
opdrachten van de verdeler-preparator en bepaalt de volgorde waarin 
(delen van) die opdrachten moeten worden gerealiseerd. Dit doet de 
preparator op basis van de ontvangen opdrachten en van binnenkomend 
ingangsmateriaal. De indeler-preparator geeft opdrachten aan de 
indeler-realisator die moeten leiden tot de gewenste produktie. Ook 
geeft de preparator middels normen aan de indeler-evaluator door 
wanneer ingangsmateriaal wordt verwacht en welke opdrachten moeten 
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worden gerealiseerd. Daarbij wordt ook vermeld welke respons van de 
indeler-realisator moet worden vertaald in respons voor de verdeler
evaluator. Zo kan de indeler-evaluator aan de verdeler-evaluator 
doorgeven wat de stand van zaken is ten aanzien van opdrachten die 
zijn gegeven door de verdeler-preparator. Daarnaast maakt de indeler
evaluator aan indelers van afnemende produktie-eenheden bekend, welke 
(delen van) orders gereed zijn of komen. 
De normen voor de indeler-realisator worden. afhankelijk van de vorm 
waarin opdrachten aan de indeler-realisator worden gegeven. geformu
leerd in termen van produkten. orders of (deel)verzamelingen daarvan. 
De normen zijn gericht op het doelmatig voorzien in de behoeften. c.q. 
opdrachten, van de verdeler. Het doel van de verdeler-realisator is 
dan ook de basis voor het doel van de indeler-realisator. 

De indeler-realisator is op zijn beurt weer te beschouwen als een 
besturings-eenheid op uitdeler niveau met een uitdeler-preparator. 
-evaluator en -realisator. Zie fig. 5.c. De uitdeler-realisator is het 
fysieke proces. De uitdeler-preparator ontvangt opdrachten van de 
indeler-preparator en beinvloedt het fysieke proces en eventueel de 
uitdelers van de toeleverende produktie-eenheden. Aan de uitdeler
evaluator wordt middels normen medegedeeld wat er van het fysieke 
proces en de toeleverende uitdelers wordt verwacht. Ook wordt de 
uitdeler-evaluator ervan op de hoogte gebracht welke respons van het 
fysieke proces hij dient te vertalen in respons voor de indeler
evaluator teneinde deze van de stand van zaken bij de indeler
realisator op de hoogte te stellen. 
De normen voor het fysieke proces zijn geformuleerd in termen van pro
dukten en zijn gericht op het doelmatig voorzien in de behoeften. c.q. 
opdrachten. van de indeler. Het doel van de indeler-realisator vormt 
de basis voor het doel van de uitdeler-realisator. 

Het aan elkaar koppelen van een aantal produktie-eenheden. tot in 
detail uitgewerkt, resulteert in de weergave van een industrieel 
systeem volgens figuur 6. 

figuur 6 
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Elke produktie-eenheid kan worden opgevat als een aantal "geneste" 
besturings-eenheden. Elk van die besturings-eenheden heeIt via 
"omgevings-interacties" relaties met de besturings-eenheden die zijn 
te onderscheiden binnen toeleverende en aInemende produktie-eenheden. 

De aanwezigheid van respons-interacties tussen de produktie-eenheden 
op verdeler- en uitdelerniveau is een aanvulling op het oorspronke
lijke structuurrnodel. Deze interacties kunnen worden opgevat als de 
inIormatiestromen van de leveranciers naar de afnemers aangaande de 
leveringsvoorwaarden en -mogelijkheden. De overige interacties zijn in 
het structuurmodel terug te vinden. mits de besturingsprocessen worden 
benaderd volgens de in hoofdstuk 3 gepresenteerde visie op besturen. 

4 3 De o.pbren~s ten van de syn these 

Het in de vorige paragraaf gepresenteerde model geeft een industrieel 
systeem zodanig weer dat het kan worden opgevat als zijnde opgebouwd 
ui teen aantal besturings-eenheden. De aandacht kan worden gericht op 
iedere besturings-eenheid afzonderlijk. daar de relaties met de 
overige besturings-eenheden binnen het systeem zijn gedefinieerd. De 
inzichten die het besturingsmodel biedt kunnen op deze manier worden 
toegepast voor elk te onderscheiden besturings-eenheid. Het model 
biedt de ontwerper van industriele systemen zodoende een raamwerk voor 
het bedenken van (sub)doelen en bijbehorende preparerende. realiseren
de en evaluerende processen. 
Het oorspronkelijke structuurmodel biedt een overzichtelijke weergave 
van de activiteiten binnen een industrieel systeem. Dat overzicht 
wordt door de synthese niet aangetast. terwijl het evaluerende en 
corrigerende aspect van de besturing duidelijker naar voren komt. Het 
structuurmodel krijgt daardoor min of meer een dynamischer karakter. 

Om het functioneren van systeemdelen te beoordelen. met inachtneming 
van de invloed daarvan op de systeemprestatie. zouden doelen rnoeten 
worden toegekend aan de systeemdelen die beantwoorden aan de in 
paragraaf 4.1 geformuleerde integraliteits-uitspraken. Dit is geen 
eenvoudige opgave. De proces-interactie benadering maakt het echter 
mogelijk keuzes die de ontwerper maakt. met behulp van simulatie te 
onderzoeken (Zie ook hoofdstuk 5). Zo kan worden nagegaan of: 

1. De preparator. realisator en evaluator uit elke besturings-eenheid 
het aan de preparator bekend gemaakte doel kunnen verwezenlijken. 

2. De verwezenlijking van de doelen van systeemdelen inderdaad tot 
verwezenlijking van het systeemdoel zou leiden. 

3. Toenadering tot het doel van ieder willekeurig systeemdeel. 
daadwerkelijk een hogere systeemprestatie impliceert. 

Hoe beter het lukt doelen te formuleren die aan de integraliteits
uitspraken beantwoorden. des te eenvoudiger zal het zijn de oorzaken 
van onbevredigende systeemprestaties aan te wijzen. 

Het gepresenteerde model kan ook worden gebruikt voor globale analyses 
van bestaande industriele systemen. Aan de hand van dit raamwerk kan 
worden nagegaan of de aangegeven processen. materiaal- en informatie
stromen voldoende herkenbaar zijn. 
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HOOFDSTIlK 5 

Ter illustratie en toetsing van de gepresenteerde theorieen is een 
fictieve produktie-eenheid uit een papierfabriek gemodelleerd en 
gesimuleerd. Daar het structuur- en besturingsmodel zijn gebaseerd op 
de proces-interactie benaderlng kon daarbij gebruik worden gemaakt van 
een drietal software-gereedschappen. Die gereedschappen dienen ter 
ondersteuning van de drie ontwikkelingsstadia die een industrieel 
systeem doormaakt: de specifikatie, validatie en implementatie. D86 
(Design '86) ondersteunt de specifikatie. 884 (Simulation '84) de 
validatie en ROSKIT (Real-time Operating System KIT) de implementatie 
van industriele systemen. Alvorens over te gaan tot de beschrijving 
van de case, wordt in het kort behandeld op welke wijze deze 
gereedschappen kunnen worden gebruikt. 

086 is het gereedschap waarmee systemen zijn te specificeren in een 
taal die is gebaseerd op de proces-interactie benadering [Overwater. 
1987J. Die taal is gebonden aan een aantal regels en bestaat uit een 
grafisch en textueel deel. Het grafische deel wordt gevormd door het 
Proces Interaction Diagram (PRIND). het textuele door de Diagram 
Documentation {DIDOC}. De beschrijving van een systeem in deze taal 
vormt een geschikt uitgangspunt voor de bouw van een simulatiemodel 
met behulp van 884 [Rooda et al .• 1984J . Ter validatie van ontworpen 
industriele systemen of delen daarvan. is simulatie een zeer geschikte 
techniek [Overwater.1987]. Met behulp van simulatie is het mogelijk de 
externe prestaties te voorspellen en kan worden nagegaan hoe deze tot 
stand zouden komen. Wanneer de voorspelde prestaties uiteindelijk 
bevredigend worden bevonden. kan het systeem daadwerkelijk worden 
gebouwd overeenkomstig de specifikaties. Daarbij kan het simulatie
programma op zijn beurt weer bruikbaar zijn bij de implementatie van 
het systeem. Met behulp van ROSKIT [Rossingh.Rooda.1984J is het 
mogelijk delen van het simulatie-programma om te zetten in een 
besturings-programma. 

Voor het specificeren van de in de case behandelde produktie-eenheid 
is gebruik gemaakt van D86. In de bijiage is de specifikatie van deze 
eenheid opgenomen. Ook is met behulp van 884 een simulatieprogramma 
geschreven. De voornaamste resultaten van de simulaties worden aan het 
einde van dit hoofdstuk gepresenteerd. Daar er geen sprake is van im- . 
plementatie van het gemodelleerde systeem. is er geen gebruik gemaakt 
van ROSKIT. 

De gemodelleerde produktie-eenheid bevat "het hart" van de papierfa
briek. de papiermachine. Die machine transformeert papiergrondstoffen 
in zogenaamde jumbo's. Jumbo's zijn rollen papier met een bepaalde 
standaardbreedte die versneden worden tot rollen met een kleinere 
breedte. alvorens zij als eindprodukt naar de klant worden gezonden. 
Het probleem dat in de case wordt behandeld heeft be trekking op de 
achteruitgang van de geproduceerde papierkwaliteit. De papierkwaliteit 
is bepalend voor de kwalificatie "goed" dan weI "fout" die aan een 
jumbo mag worden toegekend. Een goede jumbo wordt voor verdere verwer
king doorgestuurd, een foute wordt weer verwerkt tot papiergrondstof. 
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door een produktie-eenheid met een zogenaamde "repulper". Het is dui
delijk dat elke fout geproduceerde jumbo kosten met zich meebrengt en 
de produktieregelmaat verstoort. Tegen het teruglopen van de papier
kwaliteit zijn echter maatregelen te nemen. Deze brengen natuurlijk 
ook kosten met zich mee. Op de eerste plaats door de inspanning die 
moet worden geleverd om de maatregel uit te voeren. op de tweede 
plaats door eventueel gederfde opbrengsten. De corrrigerende acties 
verstoren ook vaak de produktieregelmaat. De volgende vraag komt nu 
op: hoe streng moeten afwijkingen worden beoordeeld alvorens tot 
correctie over te gaan? Aan de hand van simulaties kunnen hierover 
uitspraken worden gedaan. 

De aannames die zijn gemaakt ten aanzien van de werking van de gemodel
leerde produktie-eenheid worden hieronder per niveau behandeld. 

Verdelernjyeall 
Het doel dat de verdeler kent heeft betrekking op wensen ten aanzien 
van de levertijd en -betrouwbaarheid. produktie-hoeveelheid en -kosten 
bij het realiseren van orders. De verdeler-preparator ontvangt orders 
van een ordergenerator. Deze orde~s bestaan uit variabele hoeveelheden 
van drie typen jumbo's: D1. 02. D3. Elk van die typen vergt een vaste. 
maar van elkaar verschillende produktietijd. De binnengekomen orders 
worden aan de verdeler-realisator doorgegeven. Naarmate de papier
machine meer papier produceert van slechte kwaliteit. zal het moei
lijker zijn het doel te bereiken. De produktie wordt op dit niveau 
beoordeeld aan de hand van het percentage "foute" orders. Dit zljn 
orders die zoveel slechte jumbo's bevatten dat ze als "niet meer te 
realiseren" oftewel als "fout" moeten worden gekwalificeerd. De verde
ler-realisator verzamelt de gegevens over het aantal goede en foute 
jumbo's in een order. De evaluator bepaal t aan de hand daarvan of een 
order die gereed is. als goed of fout kan worden gekwalificeerd. 
Vervolgens zet de evaluator het daaruit af te leiden percentage foute 
orders af tegen een van de preparator ontvangen normpercentage. Wan
neer het percentage orders dat als fout is gekwalificeerd groter is 
dan het normpercentage. geeft de verdeler opdracht tot onderhoud van 
de papiermachine. Met het onderhoud wordt de systematische fout en de 
spreidingsfout in de papierkwaliteit worden opgeheven. 

Indelerniyeau 
De indeler-preparator ontvangt opdrachten van de verdeler en probeert 
bij de produktie van jumbo's de volgorde D1.D1; 02.02: D3.D3: D1.D1; 
02. etc. aan te houden. Een onderhouds-opdracht heeft een hogere 
prioriteit dan produktie-opdrachten {orders}. Ook hier geldt dat een 
slechter wordende paplerkwalitelt een nadelige invloed heeft op 
hetgeen de indeler als doel heeft meegekregen. Dit doel is een 
afgeleide van het doel dat de verdeler-preparator kent. De produktie 
wordt op dit niveau beoordeeld aan de hand van het percentage jumbo' s 
dat "fout" is. De indeler-preparator geeft daartoe aan de indeler
evaluator een normpercentage door. De indeler-evaluator komt van de 
indeler-realisator. c.q. de uitdeler-evaluator. aan de weet of een 
jumbo goed of fout is. Goede jumbo's worden door de indeler-realisator 
naar een volgende produktiestap gezonden. slechte jumbo's naar de 
repulper. De indeler-evaluator stuurt informatie over de geproduceerde 
jumbo naar de eenheid waar de jumbo naar toe wordt gezonden. Wanneer 
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de indeler-evaluator opmerkt dat een te groot percentage jumbo's als 
fout is gekwalificeerd. zal de indeler-preparator ingrijpen. De 
ingreep die de indeler kan initi~ren is het afstellen van de papier
machine. Dit kost veel minder tijd dan een onderhoudsbeurt maar het 
effect ervan is dan ook geringer. Met het afstellen wordt slechts de 
spreidingsfout en niet de systematische fout in de papierkwaliteit 
opgeheven. De norm voor het afstellen van de papiermachine dient 
zodanig te zijn dat het aantal onderhoudsbeurten kan worden beperkt. 

Het 11i tdel ernjyeall 
De uitdeler-preparator ontvangt opeenvolgend produktie-. afstel- of 
onderhoudsopdrachten. Het doel dat de uitdeler-preparator kent is het 
verantwoord voorzien in de behoeften van de indeler. In dit geval 
betekent dat eenvoudigweg het uitvoeren van de opdrachten en goede 
respectievelijk slechte jumbo's via een wissel naar de juiste bestem
ming zenden. Om te kunnen beoordelen of een jumbo goed of fout is, 
geeft de uitdeler-preparator een norm voor het gramgewicht door aan de 
uitdeler-evaluator. Deze bekijkt of het gramgewicht van het geprodu
ceerde papier binnen de norm valt. Is dit niet het geval dan wordt de 
papierkwali tei t en daarmee de jumbo als "fout" gekwalificeerd. in het 
andere geval als "goed". De uitdeler-evaluator stuurt deze informatie 
naar de uitdeler-preparator. Afhankelijk van de inhoud van deze 
informatie stuurt de uitdeler-preparator een wissel aan die de jumbo's 
naar de juiste bestemming leidt. De uitdeler-evaluator meldt ook aan 
de indeler-evaluator de kwalificatie van een jumbo. 

Het fysieke niyeall 
Op het fysieke niveau bevinden zich de papiermachine en de wissel. 
De papiermachine produceert papier waarvan de kwaliteit terugloopt. 
naarmate de tijd verstrijkt. Ten eerste vindt er een verloop van het 
gemiddelde gramgewicht ten opzichte van het gewenste gramgewicht 
plaats. Ten tweede is er sprake van schommelingen rond het gemiddelde 
gramgewicht. De amplitude van deze schommelingen wordt in de loop van 
de tijd steeds groter. Zoals uiteengezet kunnen beide afwijkingen 
worden gecorrigeerd door onderhouds- en afstelbeurten. 

De produktiedoelen zijn bij deze case niet gekwantificeerd. Ze zijn 
namelijk afhankelijk van een groot aantal vari~rende factoren zoals 
machineslijtage. grondstofprijzen. marktbehoeften. personeelskosten. 
aanwezigheid strategische voorraden etc .. Aan de hand van simulaties 
kunnen echter de prestaties voor verschillende doelen worden bepaald, 
doordat eenvoudig informatie is te verzamelen over produktie
hoeveelheden. leverbetrouwbaarheden en -tijden, grondstofverbruik. 
onderhouds- en afstelfrequenties etc .. Wensen ten aanzien van deze 
factoren zijn uit te drukken in termen van opbrengsten en offers en 
vormen als zodanig de doelen. Aangezien is uitgegaan van een machine 
met vaste eigenschappen zouden de simulaties bij een case als deze 
voornamelijk kunnen dienen ter indicatie van de haalbaarheid en dus 
ook van de bruikbaarheid van doe len bij verschillende besturings
procedures. 



-23-

De normstelling voor jumbokwalificatie, afstellen en onderhoud heeft 
grote invloed op de besturings-activiteiten op elk van de niveaus. 
Verschillende combinaties van normstelling op de drie besturings
niveaus leveren diverse produktie-karakteristieken op. Een aantal 
simulaties zijn uitgevoerd om voor verschillende combinaties van 
afstel- en onderhoudsnormen een beeld te krijgen van het functioneren 
van de produktie-eenheid. AIle simulaties hebben betrekking op dezelf
de produktietermijn. De belangrijkste informatie die uit de simulaties 
volgde. wordt in onderstaande tabel weergegeven. De onderhoudsnorm in 
de tabel geeft aan tot welke waarde het percentage foute orders mag 
oplopen, alvorens door de verdeler wordt besloten opdracht te geven 
tot onderhoud. De afstelnorm geeft aan tot welke waarde het percentage 
foute jumbo's mag oplopen. alvorens de indeler opdracht geeft om af te 
stellen. 

norm : norm : londer-Iafstel-l orders orders jumbo's: jumbo's 
onder-lafstel-:: houd len goed fout goed fout 
boud %: len % I I it it # it (%) it # (%) • t, ..I.. 

• • • • 
20 15 • I 3 76 609 53 ( 8.0) 2404 405 (14.4) 1 I. 

20 10 " 3 143 589 56 ( 8.7) 235S 384 (14.0) I I. 

20 5 • • 3 326 546 51 ( 8.5) 2205 354 (13.8): I. 

10 15 • • 5 57 630 38 ( 5.7) 2465 363 (12.8)1 • • 
10 10 • • 5 102 621 35 ( 5.3): 2469 313 (11.3): I. 

10 5 • • 4 246 590 27 ( 4.4): 2354 2S5 (10.8) • • 
5 15 " 7 31 643 28 ( 4.2): 2547 307 (10.7) • • 
5 10 • • 7 77 639 25 ( 3.8): 2528 1 2SO ( 9.9) • • 
5 5 • • 6 189 606 25 ( 4.0): 2464 232 ( 8.6) 

• I 

20 100 • I 7 0 598 90 (13.1}1 2340 544 (18.8) I I 

10 100 • • 11 0 635 53 ( 7.7): 2511 373 (12.9) I I 

Het gecombineerde structuur- en besturingsmodel bleek een goed handvat 
te zijn om de probleemstelling die in deze case werd behandeld, te 
beschrijven. De opdeling van besturings-eenheden in een preparator, 
realisator. evaluator en'de daarbijhorende interacties. geeft op een 
bruikbare wijze richting aan de ontwikkeling van het model. Aan de 
hand van de verschillende besturings-niveaus die het structuurmodel 
hanteert. kwam daarbij als het ware vanzelf naar voren op welke plaats 
verschillende aspecten van de produktie konden worden beoordeeld en op 
welke plaats corrigerende ingrepen moesten worden geinltieerd. 

De hier behandelde case betrof slechts een produktie-eenheid. Daarom 
kunnen er geen uitspraken worden gedaan over de interacties tussen de 
produktie-eenheden die aan bet oorspronkelijke structuurmodel zijn 
toegevoegd. Meerdere en uitgebreidere cases moeten worden uitgevoerd 
om een volledig beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen 
van het model. 
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HOOBlSTIlK 6 

mNCI.llSTFB EN SJIGGFSfIFS. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de proces-interactie benadering een 
geschikt uitgangspunt biedt voor bet meten van prestaties in indus
tri~le systemen. In dit verslag is een basis gelegd voor de begrips
vorming aangaande bet presteren van processen. Het denken in processen 
en interacties bleek essentieel te zijn voor het ontwikkelen van die 
basis. De manier waarop met de proces-interactie benadering naar de 
besturing binnen een systeem kan worden gekeken. speelt claarin een 
hoofdrol. 

Het besturingsmodel met bijbeborend begrippenkarler kan worden gezien 
als een algemeen toepasbare weergave van bet begrip besturen. Binnen 
de context van bet besturingsmodel is vastgelegd welke betekenis aan 
"de prestatie" van een proces kan worden toegekend. Hierdoor is bet 
mogelijk om in algemene zin aan te geven op welke manier prestatie
informatie over een proces kan worden verworven en gebruikt. 
Het besturingsmodel beschrijft de besturing van een enkel proces. Er 
bestaan vele modellen die dit in zicb bebben. Deze modellen leveren 
echter vaak problemen op bij bet bescbrijven van meerdere aan elkaar 
gekoppelde besturingen. Het proces-interactie concept maakt bet weI 
mogelijk besturingen van verscbillende aard aan elkaar te koppelen. 

Bestaande concepten voor bet meten van prestaties in industriele sys
temen richten zicb evenals de meest toegepaste "integrale" besturings
concepten. voornamelijk op de afloop van de goederenstroom. Deze 
zienswijze maakt bet echter zeer moeilijk om op een consistente wijze 
de prestaties van de afzonderlijke systeemdelen te beschouwen. Door 
het structuurmodel te combineren met bet besturingsmodel ontstaat een 
model dat hiertoe weI perspectieven biedt. Hierbij moet worden aange
tekend dat bet een moeilijke opgave is, doelen voor syteemdelen te 
bedenken die gezamenlijk het systeemdoel representeren. Door gebruik 
te maken van de besproken proces-interactle concepten en gereedschap
pen, worden de problemen die zicb claar bij voordoen ecbter weI beter 
hanteerbaar. 

Aan de hand van een case is de bruikbaarheid van bet gecombineerde 
structuur- en besturingsmodel getoetst. Het model bleek een goed 
handvat te bieden voor de ultvoering van de case. Meerdere cases 
zullen moeten worden uitgevoerd om een volledig beeld te krijgen van 
de mogelijkheden en beperkingen van bet geintroduceerde model. Met 
name de toevoeging aan het oorspronkelijke structuurmodel van een 
tweetal informatiestromen tussen de produktie-eenheden, moet nog op 
zijn waarde worden ingeschat. 
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PRIND Context 

DIIXX: Context 

***OBJECTS*** 

diameter @ DO lDl lD2 103; 

aantalDiam @ ARRAY diameter OF integer: 

*** INTERACT I ON*** 

OrderStimul @ dis / OBJECT 

JumlnfoGoed @ dis 

JumlnfoFout @ dis 

JumboGoed @ dis 

JumboFout @ dis 

aantallen @ aantalDiam; 
ordernr @ integer 

END; 

/ OBJECT 
diam @ diameter; 
ordernr @ integer 

END; 

/ diameter; 

/ physical; 

/ physical; 

GrondStoffen @ con / physical; 

***PROCESSES*** 

papierSysteem @ expanded; 
======================-========-=-====== 
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D:J~bo 
Fout'""""--..... 

J>:J~ ~ 
Coed.~ 

PRIND Papiersysteem 

DlDOC Papiersysteem 

machmode @ produktie: onderhoud: afstellen; 

kwalificatie @ goed: lout; 

*** INTERACT ION*** 

VerdStimul @ dis / OBJECT 
mode @ machmode; 
aantallen @ aantalDiam; 
ordernr @ integer 

END; 

VerdRespons @ dis / OBJECT 
loutAantal @ integer; 
goedAantal @ integer; 
ordernr @ integer 

END; 

VerdNorm @ dis / OBJECT 
ohNorm @ real; 
kwNorm @ real; 
eva 1 Schaal @ integer; 
ordernr @ integer 

END; 

VerdResult @ dis / onderhoud @ boolean; 
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***PROCESSES*** 

verdelerPreparator @ 
PROCESS 
BEGIN 

LOOP 
TAKE (OrderStimul OR VerdResult); 
CASE OF 

orderStimul: BEGIN 
WITH verdStimul. verdnorm 
00 

mode:= produktie; 
ordernr:= orderStimul.ordernr; 
aantallen:= orderStimul.aantallen; 
bepaal evalScbaal en normen 

END; 
GIVE VerdStimul: 
GIVE VerdNorm 

END; 
verdResult: BEGIN 

END 
END 

END. 

IF verdResult.onderhoud= true 
TIIEN 

WITH verdStimul . 
00 mode:= onderhoud END; 
GIVE VerdStimul 

END 
END 

verdelerEvaluator @ 
PROCESS 
ordersKlaar @ 
ordersFout @ 
foutPercentage @ 
BEGIN 

ordersKlaar== 0 
ordersFout := 0; 
LOOP 

integer; 
integer; 
real; 

TAKE (VerdNorm OR VerdRespons); 
CASE OF 

verdNorm BEGIN 
sla verdNorm-gegevens op gekoppeld aan 
ordernummer 

END; 
verdRespons BEGIN 

WIrn verdResul t 
00 

ordernr:= verdRespons.ordernr; 
baal bijbehorende verdNorm-gegevens op; 
bepaal a.d.h.v. verdNorm.kwNorm en verdRepons
gegevens de kwalificatie van de order; 
IF kwalificatie = fout 



END 
END 

END. 
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THEN 
ordersFou t : + 1; 
bepaal foutPercentage door ordersFout af te 
zetten tegen verdNorm.evalSchaal; 

END; 
onderhoud:= (foutPercentage > verdNorm.ohNorm); 
IF «ordersKlaar = evalSchaal) OR onderhoud) 
THEN ordersKlaar:= 0; ordersFout:= 0 END; 
ordersKlaar:+ 1 

END; 
GIVE VerdResult 

END 

verdelerRealisator @ expanded; 

C:Cron 
/to .... ren 

PRIND Verdeler-realisator 

DlDOC Verdeler-realisator 

*** INTERACfION*** 

IndStimul @ dis / OBJEcr 
mode @ machMode; 
aantalEenheden @ integer; 

END; 

IndRespons @ dis / kwalificatie; 



Orderlnfo @ dis / OB.]ECI' 
to tAanta 1 
ordernr 

END; 

I ndNo rrn @ dis /OBJECf 
diam 
norm 
eva 1 Schaa 1 
ordernr 

END; 

IndResult @ dis /OBJECf 
afstellen 
kwalif 

END; 

indelerPreparator @ expanded; 

indelerEvaluator @ expanded; 

indelerrealisator @ expanded; 
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@ integer; 
@ integer 

@ diameter: 
@ 

@ 

@ 

real; 
integer: 
integer 

@ boolean; 
@ kwal ificatie 

DlDOC Indeler-preparator 

ordernr 
buflnhoud 

@ [minNr ... maxNr]; 
@ [0 ... maxInh]; 
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*** INTERACfION*** 

JumVanOrder @ ARRAY diameter OF dis / ordernr; 

BufMutex @ ARRAY diameter OF con / bufInhoud; 

***PROCESSES*** 

verdStimulTolk @ 
PROCESS 
to tAan tal 
teller 
diam 
BEGIN 

@ integer; 
@ integer; 
@ diameter; 

bufMutex[0 .. 3]:= 0; 
GIVE bufMutex[0 .. 3]; 
LOOP 

TAKE VerdStimul 
IF verdStimul.mode = onderhoud 
THEN 

TAKE BufMutex[O]; 
bufMutex[OJ:+ 1; 
GIVE BufMutex[O] 

END; 
ElSE 

WITII order Info 
DO 

ordernr:= verdStimul.ordernr; 
totAantal:= 0; 
FOR diam 1 TO 3 
DO 

totAantal:= totAantal + verdStimul.aantallen[diam]; 
teller:= 0 
WHILE teller < verdStimul.aantallen[diam] 
00 

teller:+ 1; 
TAKE BufMutex[diam]; 
bufMutex[diam]:+ 1; 
GIVE BufMutex[diamJ; 
WITII jumVanOrder[diam] 
DO ordernr:= verdStimul.ordernr END; 
GIVE JumVanOrder[diam] 

END 
END 

END; 
GIVE Order Info 

END 
END 

END. 

indPreparator @ 
PROCESS 
diam @ diameter; 
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eenheden 
s tandaardEenh 
aantalEenheden 
onderhoudsTijd 
afstelTijd 

@ ARRAY [1 .. 3] OF integer; 
@ eenheden; (* 5. 7. 10 *) 

BEGIN 

@ 

@ 

@ 

integer: 
integer; (* 160 *) 
integer; (* S *) 

newMode:= produktie; 
LOOP 

WITH indStimul. indNorm 
DO 

TAKE BufMutex[O]; 
IF bufMutex[O] <> 0 
THEN 

bepaal de verstreken tijd vanaf de vorige onderhoudsorder; 
update gemiddelde tijd tussen onderhoudsorders; 
newMode:= onderhoud; 
aantalEenheden:= onderhoudsTijd; 
ordernr:= 0; 
bufMutex[OJ:- 1; 

END; 
GIVE BufMutex[OJ; 
IF newMode = afstellen 
THEN 

bepaal de verstreken tijd vanaf de vorige afstelorder; 
update gemiddelde tijd tussen afstelorders; 
aantalEenheden:= afstelTijd; 
ordernr:= -1 

END: 
IF newMode = produktie 
THEN 

TAKE BufMutex[1 .. 3J; 
bepaal de best in de gewenste volgorde passende diam; 
TAKE JumVanOrder[diam]; 
ordernr:= jumVanOrder.ordernr; 
bufMutex[diam]:- 1; 
GIVE BufMutex[diam]; 
aantalEenheden:=aantalEenh[diam] 

END; 
mode:= newMode; 
bepaal normen en evalSchaal 

END; 
GIVE IndStimul; 
GIVE IndNorm; 
IF mode = produktie 
THEN 

TAKE IndResult; 
IF indResult.afstellen = true 
THEN newMode:= afstellen 

END; 
ELSE newMode:= produktie END; 

END 
END. 

---===============-
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PRIND Indeler-evaluator 

DIDOC Indeler-evaluator 

jumNaarOrder @ dis / OBJECT 
kwalif @ kwalificatie; 
ordernr @ integer 

END: 

indEvaluator @ 

PROCESS 
jumbosKlaar @ 
jumbosFout @ 

integer; 
integer; 

BEGIN 
jumbosKlaar:= 0; 
jumbosFout:= 0; 
WITH indResult 
DO afstellen:= false END: 
GIVE IndResult; 
LOOP 

TAKE IndNorm; 
TAKE IndRespons: 
WITH indResul t 
DO 

IF (indRespons.ordernr <> O) COR (indRespons.ordernr <> -1) 
THEN 

WITH jumboNaarOrder 
DO 

ordernr:= indRespons.ordernr; 
kwalif:= indRespons.kwalif; 
IF kwalif = fout 
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mEN 
WITH jumInfoFout 
00 diam:= indNorm.diam END; 
GIVE JumInfoFout; 
jumbosFout:+ 1; 
bepaal foutpercentage t.o.v. indNorm.evalScbaal: 
IF foutpercentage > indNorm.norm 
mEN afstellen:= true 
ELSE afstellen:= false 

END 
ELSE 

afstellen:= false; 
WITH jumInf oGoed 
00 diam:= indNorm.diam; bepaal ordernr END; 
GIVE Jumlnf oGoed 

END; 
IF (jumbosKlaar = indNorm.evalScbaal OR afstellen) 
mEN jumbosFout:: 0; jumbosKlaar:= 0 END: 
jumbosKlaar =+ 1; 

END; 
GIVE JumboNaarOrder; 

END 
ELSE 

WITH jumInfoFout 
00 diam: = 0 END: 
GIVE JumInfoFout; 
afstellen:= false; 
kwalif:= fout 

END 
END; 
GIVE IndResult 

END 
END. 

verResponsTolk @ 
PROCESS 
BEGIN 

LOOP 
TAKE (Order Info OR JumboNaarOrder); 
CASE OF 

order Info BEGIN 
sla gegevens op gekoppeld aan ordernr, te weten: 
totAantal. foutAantal:: 0, goedAantal:= O. 
curAantal:= 0 

END: 
JumboNaarOrder: BEGIN 

WITH verdRespons 
00 

ordernr:= jumboNaarOrder.ordernr; 
baal bijbehorende gegevens OPt 
IF kwalif (> goed 
mEN foutAantal:+ 1 
ELSE goedAantal:+ 1 END; 
curAantal:+ 1; 

END; 



END 
END 

END. 

***OBJEcrS*** 
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IF curAantal = totaantal 
THEN GIVE VerdRespons 
ELSE 

sla bijgewerkte gegevens weer op gekoppeld 
aan ordernummer 

END 
END 

C:C~ncl 
,.--stotten 

PRIND Indeler-reallsator 

DIDOC Indeler-realisator 

kwaliteit @ [O ... maxGew] OF real; 
norm @ [O ... maxNorm] OF real; 
kwalif @ kwalificatie; 
richting @ kwalificatie; 

UitdWisStimul 

Ui tdStimul 

UitdRespons 

@ dis / richting; 

@ dis / OBJEcr 
mode @ machMode; 
aantalEenheden @ integer 

END; 

@ dis / kwaliteit; 



Ui tdNorm @ dis / norm; 

UitdResult @ dis / kwalif; 

Wissync @ dis; 

uitdelerPreparator @ 
PROCESS 
BEGIN 

LOOP 
TAKE IndStimul; 
WIrn ui tdStimul 
DO 

mode:= indStimul.mode; 
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aantalEenheden:= indStimul.aantalEenheden 
END: 
GIVE Ui tdStimul ; 
WIrn uitdNorm 
DO 

IF indStimul.mode = produktie 
mEN bepaal een (*kwaliteits*)norm 
ELSE norm:= 0 (*lege nortn*) END; 

END; 
GIVE UitdNorm; 
TAKE UitdResult; 
TAKE WisSync; 
Wlrn uitdWisStimul 
DO 

IF uitdResult.kwalif = goed 
mEN richting:= goed 
ELSE richting:= fout END; 

END; 
GIVE UitdWisStimul; 

END 
END. 

uitdelerEvaluator @ 
PROCESS 
BEGIN 

LOOP 
TAKE UitdNorm; 
WIrn uitdResult, indRespons 
DO 

IF uitdNorm.norm= kwaliteitsnorm 
mEN 

TAKE UitdRespons; 
IF (uitdRespons.kwaliteit > norm) 
mEN kwalif:= fout 
ELSE kwalif:= goed END; 

END; 
ELSE kwalif:= fout END; 

END; 
GIVE Ui tdResul t; 



GIVE IndRespons 
END 

END. 
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uitdelerRealisator @ expanded 

=======-- :====-

I----D: P1rodukt--3t 

PRIND Uitdeler-realisator 

DlDOC Uitdeler-realisator 

Produkt @ dis /physical: 

papierMachine @ 
PROCESS 
produktieTeller @ 
onderhoudsTeller @ 
afstelTeller @ 

BEGIN 
LOOP 

TAKE Ui tdStimul : 
CASE mode OF 

integer: 
integer; 
integer; 

produktie: BEGIN 
produceer papier voor een jumbo gedurende 
uitdStimul.aantalEenheden tijd; 
update produktieTeller; 

END; 
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onderhoud BEGIN 
doe onderhoud in uitdStimul.aantalEenheden tijd 
(c.q. corrigeer systematische en spreidingsfout): 
update onderhoudsTeller 

END: 
afstellen: BEGIN 

END 
END; 

stel machine af in uitdStimul.aantalEenheden tijd 
(c.q. corrigeer spreidingsfout): 
update afstelTeller 

END 

WITH uitdRespons 
DO meet (*Papier*)kwaliteit END; 
GIVE UitdRespons; 
GIVE produkt 

END 
END. 

wissel @ 
PROCESS 
BEGIN 

LOOP 
GIVE WisSync 
TAKE UitdWisStimul: 
CASE richting OF 

goed: BEGIN 
zet wissel in stand "goed"; 
TAKE Produkt; 
GIVE JumboGoed 

END; 
fout: BEGIN 

END 
END 

END. 

zet wissel in stand "fout"; 
TAKE Produkt; 
GIVE JumboFout 

END; 
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