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1 Weldding

Bij diagnose van SEWACO systemen van bet M-fregat wordt kcnsebolgsh ndeoueu-
rang zinvol en benodigd geacbL Een voorstudie wordt uitgevoerd door de TNO-HIDO instituen
FEL en I7F. Het FEL onderzoek wordt in dit rapport besdireven.
Het FEL ondenzoekt de teabaedvan bestaande kens. cmooisb (KT) tccbrilogi~n
op de SEWACO-systemen van bet M-fregaL Om te kamen tot cen good beeld van de praktiscbe
toepasbaarheid van de diverse technieken zulien de specifieke condilties die do SEWACO-
systemen en bun gebruik aan het diagnoseproces opleggen worden ondeizodit en
gernventaniseeni. Te denken valt daarbij aan technische, procedurele, infbimationele,
kennisgerelateerde en bedrljfsmatige aspecten van (bet gebrulk van) SEWACO-systemen.
Bestaande KT diagnosetechnieken worden tegen deze achtegroncl geevalueerl.
Het FEL ondenzoekt dus de techniscbe en bedrijfsmatige mogelijkheden van do mualisatie een KT-
systeem met diagnostische capaciteiten in bet SEWACO domnein. Het W~ onderzoekt op welke
wijze deze capaciteiten in do toekomst gebnalk kunnen worden. Dit Weit onder Meer tot cen
globaal model van samenwerking tussen een diagniostiscb hulpmiddel, het ondexhoudaperol
en eventuele andere systemen of medewerkers.
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2 Probleemstefling

Het product dat de KM levert is operaticiule gereedheid van haar schepen. Ondedioud is daabij
van cruciale betekenis. Correctief systeemonderhoud boheist maast de fysieke hanielin van de
reparatie oder meer bet stelien van el diagnose. Het doe! van diagnose is bet identificcrcn van
defecte componenten i n minet good functionerend systeem. Ms synoniem voor 'diagnose'
gebruiken we de term 'fouzisolade'.

Geconstateerd is dat het stollen van cen diagnose door do medewerkers van do wapentocische
dienst (WD) niet altijd optimail vedloopt. Met name geldt dat wanzeer or moot worden
teruggevallen op cen systemnatische wijze van diagnose, omdaz de opgebouwde expertise (in de
vonn van 'vuistregels') miet voldoende is. De ervaring is dat nlog wel eons gewei wordt met con

onlogische en/of verkeerde diagnosestrategie waardoor or veel tijd verloren at. Aan do andere

kant word? geonstatoerd dat bet optxouwen van dergelijke expertise moeiljker wordt omdat do
betueffendo systemen steeds minder vaak defecten vertonen. Tot slot is bet zo dat er con grote

doorstrming oder bet ondellhoudspersoneel is. 00k dit bemoeilijki het bohouden van ervaring.

Het streven van do KM is or in comse instantie op gericbt do mean time to search (MTlS), ofwol

de gemiddelde tijd die bosteodt wordt amn foutlocalisatie to verkicinen.

Het fonnuloren van en godetailicerde problcomstellug is bet doe! van stap 2.3 van het FEL
onderzoek. (Voor do dofinitlo van do te ondornzen stappen in het onderzook wordt de leze

verwezen naar de work breakdown in appendix A.)
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3 Doeisteing

FEL en IZF onderzoeken gezamclijk of en hoe met bebuip van kcnniszcnlgsb
ondersteuning van het diagnosepwoces kan worden bigedragen aan cen gunstiger veriouding
tussen de materiele gerecdheid van SEWACO en de daarvoor benodigdc middelen.

De docistelling van het door bet FEL Wt tc voeren ondeizock is bet geven van eo overzich van
de praktische toepeabadeid van kennistecbnlogische diagnoseteclmeken op SEWACO-
systemen. Onder praktische tocpasbaarhcid wordt vcrstaan de tcbniscbe haalbaarheid van
diagnosesystemen, hun integratic in do bcstaandc tccbnische en procedurele organisatic en de
bcdrijffsmatigc haalbawhcid van hun ontwikkcling, exploitatie en onderbioud. De mamier waarop
cen medewerker van de wapentcchniscbe dienst in de tockomst met ccii diagnose-ondersteuneod
systeem zou kunnen gaan werken wordt door bet OF ondcnochtL

Over het onderzock zal worden gerapportcerd middels eo document waarin conclusics en am-
bevelingen bondig apart van do hoofdtekst zuilco wordon samengevat Tevens wordt, cci
managementsamcnvatting gegeven.
Het FEL en bet IZF rapponteren afzondcrlijk over hun cigen dccl van het onderzoek.

Op basis van de ondcrzocksrcsultazcn zuulen tevens ideen worden gcformulccrd mangamndc
mogelijke vervolgstappen in de ricbting van bet cinddocl (operationeic ken iuiechnologische
ondersteuning bij diagnose van SE WACO systemn). Er vanuit gaandc dat bet ondezoek anel-
ding geeft tot eon vervoig zul eo projectvoorstcl worden geschrcven voor do ontwlkkeling van
een prototype voor eo SEWACO deelsysteaui. Er zal daambi gcstreefd worden naay ami
gczamclijk project van bet FEL en bet IZF.
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4 Projectorgpntk

De onderzoeksopdracht is verstrckt door de afdellng Wetenschappelijk Ondezoek van de
Koninklijke Marine. De resultaten van het oderwoek zi in eerste instantie bestemd voor het
Centnim Automatisering Wapen en Commando Systemen (CA WCS) van de KM.

Een stuurglmep bewaakt de vooztgang en neemt beslissingen over de richting en de organisatie
van bet onderzoek. In de stuurgroep hebben vertegenwoordigers zitting van de opdmclflgever
(WO-KM). de gebruikersorganisatie (CAWCS-KM) en de opdrachtnemers (FEL-TNO en IZP-
TNO). De stuurgroep komt onregeimnig bijeen. Zie hiervoor verder hoofdstuk 9.

Het FEL en het IZF voeren beide hun cigen deel van bet onderzek uit middels een projeczteam

onder leiding van een projecticider.

De KM stelt een projectbegeleider aan die als aanspreckpumt voor de projecifeanis fungeerL De
projecileiders zullen overleg voeren met de projectbegeleidtr om de preciese richting van het
onderwoek te sturen en om praktische zaken als de beschikbaarheid van informanten te bespreken.
Bovendien zal er regelmatig overleg zijn tuseni de projectbegeleider en de projecticiders van de
beide FEL en IZF projecten. In dit overleg wordt de onderlinge afstemming van de projecten

bewaakt.
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5 Werkplanning

5.1 Globale fasering

Om to komen tot eon goed beeld van de pakische toepasbaarheid van de diverse teduuieken

worden do specifieke conditics die de SEWACO-systemen aan het diagnoseproces opleggen
onderzocht en genwientariseerd. Vervolgens zal van do bestaande KT diagnosetocbnieken warden

bekeken in hoevere zij aan doze eisen voldoen of kunnen gaan voldoen. Tot slot wordt eon
voorstel geformuleord. voor eon vervolgpoject waarin op basis van de verkregen resultaten cen

volgende goed voorberoide stap kan worden gezet in de richting van kennlistctmlOgische onder-

steuning bij diagnose van SEWACO systemen. (Doze Iaste stap is uiteraard onder voorbeovud

dat do onderzooksresultaton aaniciding gevon voor eon vervoig.)

In bijiage A wordt en godetailleerd ovonicin gogevon van do aktiviteiten die hot projecttam zal

ondernemon am do hierboven geformuleerdo docisteflingen to halen. Daarbij wordt ook aangeven
de booogde resultaten, do benodigde inspanning on de doorlooptijd.

5.2 Inbreng KM

Voor het onderzoek zal do KM ondersteuning moeton biedon met name door hot boschikbaar

stolen van infonnanton. De benodigde inforinatie zal onder andere beuoekking hebben op:

* diverse systemen die betrekking hebbon op het ondoulioud zoals PRAWDA en do

diagnostische database;

* enige SE WACO deelsystemen en hun documentate;

* diagnostiscbe expertise op bet gebied van do deelsystemen;

* staistische gogevens amrnt fouten en hot correctief onderhoud m.b.L bepaaide doelsys-

temen;
* ondezhoudspmcedues en nchilljme in prakiache situates;

* financl~e, persanele en orgIn-satorlache aspecten van het correctlef andeutxRud.

Aan doze infonatebeboefte zal vennoedelik bet best volm kunnen warden door een aenta!

verucwende infonnusen (aegeveer 5) uit verschilenle dbsc~plin. Er macct rekenin gebouden

worden met een beroep op hiformanten van in totail twee maunden. coter voor d~n Info-
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main nooit meer dan twee dagen per week. Het grootste beroep o)p de eshkared van
informanten zal worden gedaan in de eerste twee maanden van bet onderzoek.

Bij deze cijfers is er vanuit gegaan dat de informante cok ielne opdrachten. bijvoorbeeld het

verzamnelen van documeatie of het voorbereiden van een presentatie, zulien uitvoeren De pto-
jectbegeleider van de KM diemt er voor te zorgen dat bet projectteam kan bescbikken over de

juiste informanten.
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6 Kwaliteltszorg en -bewaldng

Dcezorg voor de kwaitwit van de esultazenvan hezonderoek ligt ineCerste instndebij dePr-
jecticider van het FEL en bij de projectbegeleider vanwit de KM. In bet tegelmatig overleg tussen
hen zullen zaken als de correctieid, de voliedigheid, de relevantie en de overdzaagbaadieid van de

resultaten steeds aan de orde komen.
Het voornaamste document aan de hand waarvan de kwaliteit van de verrichtingen en de resul-
taten van het projectteam kunnen worden gemeten is het voorliggende Projectinnaenpl.
De projectbegeleider en de stuurgroep krijgen in de vorm van voorlopige versies van de resultaten
de gelegenheid zich uit te spreken over de kwaliteit van de resultaten en zonodig veibeteningen te
eisen.

Kwaliteitsbewaking is bij bet FEL een task van de afdeling kwaliteitszorg. De inhoud van bet
rapport wordt met dit oogmerk door meerdere pemsonen gecontroleerd op consistentie,
volledigheid en nauwkeurigheid. Hierbij wordt bet "FEL Handboek Kwaliteitszorg" als;

uitgangspunt gehanteerd.

Met betrekking tot de presentatie van de resultaten zijn er binnen bet FEL formele richtlijnen van
toepassing. Deze liggen vast in de definitie van de TNO huisstijI dat voorschrlften omvat m.b.L.
lay-out, hoofdstukindeling, samenvauingen, verwiJzingen etc. De afdeling Tekstverwerking van
bet FEL controleert of deze normen worden nageleefd.

Verder zijn van Weang de voorscbiiften met betrekking tot de omgang met geclassificeerd materi-
aai zoals vastgelegd in de "Deveiligingsvooniucften TNO Hoofdgmp Deenioeoe.

Overbodig geworden geclassificeerd materiaa met betrekking tot bet project zal bli bet FEL-TNO
worden vernietigd volgens do bevciligingsvoorschulften. Overbodig geworden geclassificeerd

mateniaal in bet bezit van do KM dient te worden geravoumeerd aam FEL-TNO, dan wel door do
KM te worden vemietlgd volgens ricihlinen die overeenkcxnen met do FEL-TNO ricKiijnen.
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7 Capacitelt

Door het FEL projectteaxn za in tozaal 6Mn manjaar aan het onderzoek worden besteed. Het pro-
jectteam bestaat uit dnie medewerkers waarvan er twee full-time en Men half-time ingezet zijn op
dit project.
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8 Finanding

De opdracht wordt gefmnancierd uit. de doelsubsidie.

Voorwaarden voor een goed verloop van bet onderzoek zijn de volgende faciliteiten. Deze

worden verzorgd door de projectbegeleider van de KM voor zover dat binnen de beschikbare

mogelijkheden ligt.

* werkruixnte voor twee personen in gebouw Swamn;

* twee AT personal computers;

* toegangspasjes voor het haventerrein en gebouw Swaan voor de leden van bet

projectteam.
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9 Tijdsplanning

Hot project wordt uitgevoerd in de periode van half april (week 16) tj/n eind september 1991

(week 39).

Een stuurgroepbijeenkomst is gepland voor 31 mei te Soesterberg. Op dat moment is ruim een

kwart van de geplande inspanning verricht. Voor wat betreft het FEL project kan in deze
bijeenkomst met name de preciese opdracht (in termen van de veranderingsdoelsteiling en
randvoorwaarden zoals beschreven in stap 2.3, hieronder) worden besproken, aismede, de selectie

van de SEWACO deelsystemen die aan een nader onderzoek zullen worden onderworpen (slap

2.4).

Een document met de voorlopige onderzoeksresultaten en een voordopig projectvoorstel zuilen
begin september 1991 worden opgeleverd. De stuurgroep komt bijeen ongeveer 2 weken na de
oplevering van deze documenten om haar op- en aanmerkingen te formuleren.
De verwerking van bet commentaar van de opdrachtgever en de gebruikersorganisatle op de

onderzoeksresultaten, aismede bet uitbrengen van een definitief onderzoeksrapport behorn tot bet

project en zuflen binnen de gestelde capaciteit worden gerealiseerd. De daadwerkelijke opleve-
ring van bet officible rapport zal kort na bet einde van het traject plaats vinden. Hot bijstellen van

het projectvoorstel wordt gezien als voorbereiding van een vervolgopdracht en komt dus niet ten

laste van de capaciteit van bet voorstudie-project.

1~ R M L7~ steflourg Drs. H.P. van Oordt

Oroepsicider COIS / KES Auteur
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B~Iage A Work breakdown

Project: "Evaluatie kenrdstechnologische ondersteuning bij diagnose van SE WACO systemen"

1 opstellen projectmanagemeniplan
2 onderzoek SE WACO systemen

I oridntatie op SEWACO systemen
2 globale beschrijving huidige situatie m.b.t. fout-isolatie
3 bcschrijving veranderingsdoelstelling en randvoorwaarden
4 oorzaakanalyse voor een aantal. deelsysteinen

3 evaluatie bestaande KT diagnosetechnieken in SE WACO context
I literatuurondezzoek
2 beschrijving mogelijkheden van KT ondersteuning

4 rapportage

5 opstellen projectvoorstel vervolgstap

6 projectnianagement

In de onderstaande opsoinming geven we de doorlooptijd steeds in relatieve weeknummers.
Volgens planning neemt het project 24 weken in beslag.

1 opstellen projectmuahgemeantplon

DOEL:
Het opleveren van cen document aan de hand waarvan de prestaties van bet pmojectteam

getoczst kunnen worden.

AKTJVITEITE:

*Invenmisade van de doelsoclilngen van het project;
* epullng van de benodigft akdvliten, do veirwacfte inspaming en de doorlouN~jd van

het project;
D ephling pvoAcounhad en de kwatliftluor procedures

* Opstdleft kpbei
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* Rapportage.

PRODUKTEN:
* Rapport "Evaluatie kennistechnologische ondermtuning bij diagnose van SEWACO sys-

tetnen (projecuanagementplan)" (dit rapport)

CAPACITEIT:
10 dagen

PLANNING:
weken: I t/m 3

2 onderzoek SEWACO systemen

DOEL:
Het doel van deze fase is de identificatie, inventarisatie en beschrijving van die aspecten
van SEWACO-systemen en van hun gebruik die van belang zijn bij het bepalen van de
technische en bedrijfsmatige haalbaartieid van kennistechnologische ondersteuning van
het diagnoseproces.

AKTIVITEITEN:

zie hieronder

PRODUKTEN:
* Een aantal hoofdszukken van het onderzoeksrapport.
* Achtergrondkennis.

CAPACITET:

88 dagen

PLANNING:
week: 2 V IS
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2.1 orientadie op SE WACO systemn

DOEL:
Het doel is een overzicht te krijgen van de omvang en functionaliteit van bet gehele
SEWACO systeem. Daazbij hoort een overzicbt van de belangrijkste interacties van bet
systeem met personeel, andere systemen en de buitenwereld. Bovendien dient een beeld
te wordzen verkiegen van de doelsteUingen (externe eisen) aan het systeem. Hienuit vol-
gen de voomnaamste randvoorwaarden, voor iedere te overwegen ixmovatie. Bij aile feiten
horen aanduidingen van de veranderlijkheid.
De oridntatie richt zich nog miet op diagnose.

AKTIVrTEITN:
* Achtergrondmateriaal bestuderen.
* Bijwonen van een aantal speciaal voor dit doel te houden presentabes door informanten

van de KM.
* Rondleiding op een fregat.

PRODUKTEN:
Achtergrondkennis bij de leden van de pwjectteams ombent de functionaiteit van de
SEWACO systemen.

CAPACITEIT:

8 dagen

PLANNING:
week: 2 en 3

2.2 global. beschrl~ving huldige sltuatle m~b-t. fut-Isolatle

DOEL:
Het veikijMe van cen goed booMd van de huldige stuatic Ib.t diagnos van SEWACO
sysues voor zover doue algeen (dw.z. niet delyatee-speclek) is. Hot pa dow-
blj met nme om picedurele. Mgnfo n*mI wtchusdae en kmlsgeuiasord I IF w
In mindere maws zu11m bovendimn ocgudutodude, persoalsb en fbnmcl& w, 1 vem

L __
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worden ondenzocbt Deze verleling van de aandacbt beeft te maken met de status van het
ondenzoek en de taak van het CAWCS als directe betrokkene.
De infozmateoverlrachz kan plats vinden door middel van interviews eventueel
voorafgegaan door presentaties Deze informate kan bijvoorbeeld verschaft worden door
het hoofd van 66n van de wapentechniache diensten.

AKTIVrTEITEN:
* Opstellen akiviteiten-scheina van het correctief onderhoud waanin de procedures en de

informatiestromen m.b.L fout-isolatie worden beschrevea.
* Inventarisatie en beschrijving van de technische faciliteiten voor fout-isolazie.
* Inventarisatie en beschrijving van soorten documentatie, instructies zowel op, de werkplek

als elders.

* Inventarisatie en beschrijving van de organisazorische en personele aspecten van fout-
isolatie.

* Inventarisade en beschrijving van finacitle aspecten van fout-isolatie.

PRODUKTEN:
0 Hoofdstuk van bet rapport.

CAPACITEJT:

15 dagen

PLANNING:

weken: 3 Umn 5

2.3 bescbrlvlng veranderlngdoeliutelng en randvoraru

DOEL:
Voor zover mogdijk zal in tennen van de blervoor opgestele beadwjving van de
huidige situatle op kwalhtateve wifzc worden amMegven welke veranderingen op do
langee zermljn worden nagemtreeM en welke zWen als oweruiderlik Bmdvoowadmn
maeten waidlen beucbowd. Onda do opdracl ultpa van bet CAW(3 dst aid, ult-
uuend ricit op de wdcmbfch kwA vsn do zak zt pen voilhdi beeld blervut hum
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worden gegeven. Er zal niettemin enige aandacht worden besteed am Meer bedifs-
matige randvoorwaarden op bet gebied van efficiency, betrouwbaarbeid en valideer-
baarheid van diagnosesystmen.

AKTIVITEITEN:
Van alle van de in de vorige stap gevonden feiten wordt aanggeven in hoeverre veran-
dering wenselijk en/of toegestian is.

PRODUKTEN:
Hoofdstuk van het rapport

CAPACITEMT
5 dagen

PLANNING:
weken: 4 t/r 6

2.4 oorzaakanalyse voor een aantal deelsystemen

DOEL:
De "winte plekken" in de huidige ondersteuning van foutlocalisatie zullen voor ceen ammml
deelsystemen kwalitauief en (zoveel mogelijk) kwanzitatief worden beschreven.
Doel is voldoende infomatie te veiijgen am een gefundeerd oordeed te kunnen geme
over de mogelijkheden van kenigaelmlogisdue onidefflening bli de diagnose van mile
SEWACO deelsystemen. Een beluigiljk crftrium bli de selectie van deelsystemen ft de
mate wmmrin zij gezameflik ern iprememadef beel Seven van bet gehele SEWACO
systeem. Een voouiopige indicade van het amial te onderzoeken deelsymtmen is: 3.

AKTIVJTEJT'EN:
* Selectie van te beachiven deelsysuemn

I bwmalsd van -wine piekken i de m@ui deiung van fcudocdisate-;
* Kwalltatlcv besclwtjvkg van de wita jiIkkm;
* Deschrtjg vani de pmobieunmnvuu war o leftr vui de wine plekken on eder v=a de
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gekozen systemen;

PRODUKTEN:
* Hoofdstuk van het rapport

CAPACITEIT:
60 dagen

PLANNING:
weken: 5 Onm 15

3 evaluatie bestaande KT dlagnosetechnieken In SE WACO context

DOEL:
Het gaat hierbij am de bepaling van de toepasbaarheid van bestaande tectmieken in de

gevonden "witte plekken". Bij de toepassing van technieken is cen groot aanzal vanianten

denkbaar. Diverse optics zullen in de vonn van 'oplossingsaltemnatieven! worden

geschetst.

AKTIIVITErrEN:

zie hieronder

PRODUKTEN:
* Hoofdstuk voor het rapport.
* Conclusics en aanbevelingen.

CAPACTEIT:

30Odagen

weken: 11. 12 e 15 Mm 20
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3.1 lteratuurondcrzoek

DOEL:
Nagaan in hoeverre operationele of experimentele diagnosesystemen gerealiseeri zijn
onder vergelijkbare voorwaar1en. Kennis nemen van de lessen die daaruit geleerd kun-
nen wordenf.

AKTIV1TEITEN:

* Literatuur verzamelen en bestuderen.
* De belangnijke conclusies rapporteren.

PRODUKTEN:
Hoofdstuk voor het rapport.

CAPACTITIT:
10 dagen

PLANNING:
weken: 11, 12 en 16

3.2 beschroving mogel~kheden van KT ondersteuning

DOEL:
Een beschrijving van de tectmische en bediijfsmazige toepasbaarheid van besisande
technieken in de gevonden "winte plekken".

AKTIVrrTrfIhN:
* Besculjving van de diagnoeezelieken en de felevant uhredn! moej-ee daar-

van
* Bepaling en busctmjvkig (in kwalitlmv tenne) van mgljednen problunen van

de toepesuing van de vwcllnde ftmiekmi evenee uitge*Hltst un veaudfheude
delen van SE WACO.
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PRODUKTEN:

* Hoofdstuk voor bet rapport.

* Conclusies; en aanbevelingen.

CAPACITEIT:

20 dagen

PLANNING:
weken: 15 t/rn 20

4 rapportage

DOEL:

Het opleveren van een Ieesbaar rapport van de resultaten van de studie dat 6Un maal inte-

graal door de stuurgroep is becommentaieerd.

AKTIVITEITEN:

* voorbereiden van bet rapport

* samensteilen van bet rapport

* venzorgen van het. definitief rapport

PRODUKTEN:

* Document met voorlopige onderzoekseuflaten.

* Defmnitieve versie van het rapport.

CAPACITEIT:

20 dagen

PLANNING:

weken: 1,I16 t/n20,22 tAn24
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5 opstellen projectvoorstel vervolgstap

DOEL:
Op basis van de onderzoeksiesultaten zal ccii projcctvoorstel worden geschren voor ccii

vervolgstap in de richting van het einddoel (kcnnistechnologische onderstening bli diag-

nose van SEWACO systennen).
Voor zover flu te overzien zou dat cen prototype voor den van de onderzocbte deelsyste-

men kunnen zijn.

AKTIVrTEITN:
* Vaststellen van migratiepad en docistellingen van ccii volgende stap;

* Opstellen voorlopig projcctvoorstel;

* Bespreking van het voorlopige projectvoorstel in de stuurgroep;

PRODUKTEN:
Voorlopig projectvoorstel

CAPACITEIT:

10 dagen

PLANNING:
weken: 19 en 20

6 projectmanagement

DOEL:
Besturing van het project opdat binnen de gestelde voorwaarden teni voor de opdrmcht-
gever en de gebndikersorganisatie optimaal resultant kan worden gehasd.

AKTIWFEITE:
* Hlarming en weaezd lg
0 flewakung van de voortguig
* hnhoudeie begeleldng van de projecauedenf en rew ing van hun wekwljze en we
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* Overleg met de projectbegeleider van de KM en de projecticider van bet geliaerde I.F

project;

* Tussentijdse rapportages aan de projectbegeleider van de KM en de stuurgroep.

PRODUKTEN:

Sturing van bet project

CAPACITEIT:

17 dagen

PLANNING:

weken: I Onm 24
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