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ABSTRACT 

Set-up time and inadequate line balancing account for a large part of capacity loss in the automated 
assembly of a variety of small-lot PCBs. A three-level job scheduling and component set-up system, 
Multi-model P.L. U.S. (Planning Loading and Unloading System), has been developed to increase 
output capacity. 
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SUMMARY 

Multi-model P.L.U.S.: a value added in the automated assembly of PCBs 
Developing a job scheduling and component loading system 

in aid of a higher capacity utilization 

Introduction 

This paper is the report of a project that has been carried out at Philips Apeldoorn B. V.. The 
project is the graduation project of a student at the Graduate School of Industrial Engineering and 
Management Science, Department of Operations Planning and Control, at Eindhoven University of 
Technology. 

The main activity of Philips Apeldoorn B. V. is the assembly of printed circuit boards (PCBs), using 
throughhole technology (THT; placement of components into the boards ; predominantly manually) 
and/or surface mount technology (SMT; automated placement of components onto the boards). The 
company is aimed at the (semi-)professional market which demands relatively small-lot, complex, 
customized PCBs. As a result Philips Apeldoorn B. V. produces many different PCBs with a very 
large number of different components. 

Background 

The SMT-assembly is a bottleneck in the total production process, because an increase of SMT
capacity can result directly in an increase of the total sales of the company, providing that the extra 
capacity is used for extra customer orders. The capacity of the other processes can more easily be 
increased than the SMT-capacity, because it involves mainly manual work. 

There are four machines in use in the SMT-assembly, each machine consisting of two or three 
pick&place heads. The machines differ and not every PCB can be assembled on every machine. 
Figure 1 shows a machine with two pick&place-heads. 
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PHILIPS 
Before assembly of a job, all componenttypes needed for the job must be present on the machine. 
The componenttypes that are not present must be set-up by loading feeders that contain reels or 
sticks with the components onto the machine. So set-up time can be considered to increase 
proportionally to the number of component types which have to be set-up because they are not 
already present on the machine. Assembly of a PCB consists of picking a component that is on the 
feeder which is at the permanent pick&place-position and placing it onto the PCB at the right spot. 
The right feeder is moved to the permanent pick&place position by moving the component carriage. 

Due to the relatively large number of different PCBs and very large number of different 
components, the set-up operation consumes quite a large amount of the production time. Also a 
"good" balance of the workload between the pick&place-heads of a machine has become very 
difficult to achieve for every batch, resulting in long idle times of the heads. For if the workload 
for one head is high in comparison to the other head(s), the latter has (have) to wait till the former 
head has completed his part of the assembly of a PCB . The pick&place-head with the highest 
workload determines the rate in which PCBs are assembled on the machine. 

A relatively large amount of the production capacity is lost due to the long set-up times and 
inadequate balancing and these are two of the major reasons of the low utilization of the SMT
capacity. 

If the capacity loss can be reduced, more customer orders can be produced, resulting in higher 
revenues while fixed machine and labour costs remain the same. In addition, customer orders often 
require also other services, like testing and packaging, which customers pay for as well. Higher 
capacity utilization can also lead to less required capacity, for instance if less work overtime is 
needed. Additional production capacity due to higher capacity utilization can also be used as a 
"capacity buffer" to deal with unexpected capacity problems. 

Objective of the project 

The objective of the project has been formulated as: 

Increasing the net capacity utilization in the SMT-assembly 
producing the amount and mix of products demanded at any time. 

"Utilization of net capacity" has been defined as: 
the fraction of the net capacity required to produce a certain amount and mix of products, which is 
actually used for picking and placing components. 

"Net capacity" is total capacity excluding maintenance, major breakdowns of machines and such. 

Capacity utilization 

An analysis has been carried out to find out how much capacity is actually utilized and how much 
of the capacity loss is caused by different factors. In figure 2 total capacity has been split up in 
several parts. 
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< ------------------------------------------------total capacity-----------------------------------------------------> 

I indirect hours I waiting for order I unavoidable lost time I speed correction I avoidable capac .loss I capacity utilization I 

< ------------------------------net capacity------------------------------------> 

< --max.attainable capac . utiliz. -- > 

Figure 2 Scheme of capacity 

The standard pick&place time for one component is assumed to be 1.8 seconds, so a pick&place 
head can handle 2000 components an hour if the head works continuously . Total capacity is 
calculated as follows: total hours from start of the first shift till the end of the last shift times 
number of pick&place heads times 2000 onserts/head/hour. 

"Indirect hours" refers to the time that the machine hadn't been available for production, because 
of: 

starting machines at the beginning of the day and shutting down machines (for cleaning and 
such) at the end of the day; 
maintenance; 
major breakdowns; 
meetings (no operators available). 

"Waiting for order" refers to time that a machine is idle because no new production order has been 
issued. This time hasn't actually been required to produce the amount and mix of products which 
has been produced that week. "Waiting for order" is often caused by: 

components which aren't delivered as scheduled; 
undermanned shift (for example if an operator is ill) . 

(Required) net capacity has been calculated by subtracting the capacity consumed by "indirect 
hours" and "waiting for order" from total capacity. Net capacity is on average about 74% of total 
capacity. 

Part of net capacity is lost by factors that aren' t (at least not at short notice) avoidable, like: 
during breaks just a few operators operate the machines; 
"fixed" set-up time for a batch (adjusting the width of the conveyor belt for example); 
totally completing a batch at the last pick&place head before starting a new batch at the first 
head; 
totally completing the first PCB of a batch and inspection of this PCB (to check if the 
components are picked and placed correctly) before starting the assembly of the remaining 
PCBs of the batch. 

Also the actual average pick&place time for a component can be less than the standard pick&place 
time of 1.8 seconds. This is the case if many large components have been placed, because large 
components have to be placed at low speed. In figure 2 this is referred to as "speed correction". 
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The "maximum attainable net capacity utilization" is calculated by subtracting the capacity 
consumed by "unavoidable lost time" and "speed correction" (about 16% of the net capacity) from 
net capacity. So "maximum attainable net capacity utilization" is about 84% of net capacity. 

The difference between "maximum attainable net capacity utilization" and "actual net capacity 
utilization" is the "avoidable net capacity loss". This is due to: 

"waiting in order": an order has been issued for a machine but the set-up for the order or 
the assembly of the order hasn't started yet, because not all required components are 
available (yet) in the "SMT-section" or the operator is occupied with another task, like 
visual inspection of mounted PCBs; 
"set-up": loading feeders (with "new" components) onto the machine, because not all 
componenttypes needed for the next batch are already on the machine or because feeders are 
being moved from one head to another to attain a better "balance"; 
"imbalance" : pick&place heads are idle during assembly of a batch, because the workload 
hasn't been equally divided over the heads; 
"inefficiency during pick&place": during assembly of a batch heads are idle, because of 
misspicks, not immediately feeding a new PCB into the machine , not immediately refilling a 
stickfeeder and such. 

In figure 3 "actual net capacity utilization" (actual n.c.u.) and "maximum attainable net capacity 
utilization" (max. attain. n.c.u.) over all machines has been plotted for a number of weeks. 
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Figure 3 Net capacity utilization 

The average "actual net capacity utilization" is about 47%. Because average "maximum attainable 
net capacity utilization" is about 84 % , the "avoidable net capacity loss" is about 37 % . The 
influence of each of the before mentioned categories of "avoidable net capacity loss" is plotted in 
figure 4. "Set-up" for example is responsible for a loss of 8 % of net capacity (22 % of avoidable net 
capacity loss) . 
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Categories of capacity loss 

The category "inefficiency during pick&place" is responsible for the biggest part ( 43 % ) of 
"avoidable net capacity loss". The categories "set-up" and "imbalance" however, should be 
considered together and not separately. If a lot of feeders are being set-up, the imbalance in general 
decreases . The category "set-up" also influences a part of "inefficiency during pick&place", 
because a feeder that just has been set-up shows more misspicks than a feeder that is already on the 
machine for a long time ("learning curve"). Together "set-up" and "imbalance" are responsible for 
about 41 % of the "avoidable net capacity loss" (15% of net capacity). 

The capacity loss due to "inefficiency during pick&place" and "waiting in order" is mainly caused 
by organizational factors, like the fact that an operator can't watch a machine continuously, because 
he has some other tasks to perform as well. Measures in this area are already being taken. 

The capacity loss of the categories "set-up" and "imbalance" is for a large part caused by a 
relatively adhoc scheduling of jobs (which job on which machine and in what sequence) and loading 
of components (which componenttypes at which pick&place head and which componenttypes to 
unload and such). A better, more systematic job scheduling and component loading method, which 
takes balancing and set-up times more in account, can result in a substantial reduction of capacity 
loss. A rough estimate revealed a capacity gain of about 10% with respect to the current "actual net 
capacity utilization". 

The foregoing resulted in the following central question for the project: 

How should the batches of different PCBs be scheduled/rescheduled on the 
SMT-machines and how should the SMT-machines be loaded with necessary 

components, in such a way that the objective of the project is attained. 

Multi-model P.L. U.S. 

Studying literature and using feedback from people of the organization a job scheduling and 
component set-up system has been developed, called "Multi-model P.L.U.S. (Planning Loading and 
Unloading System)" . The system consists of three decision levels, namely: 

1. Allocation of jobs to machines, including capacity load planning; 
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2. A. Assignment of component types to pick&place heads of machine; 

B. Sequencing of jobs for every machine; 
3. Determination of set-ups for every change-over to another PCB-type. 

At level 1, 2B and 3 emphasis is on set-up time reduction and at level 2A emphasis is on reducing 
capacity loss due to imbalance. In figure 5 a schematic presentation of Multi-model P.L. U.S. is 
shown. 

level 
1 

Multi-model P.L.U.S. 

ALLOCATION OF JOBS TO 
MACHINES, INCL. 

CAPACITY LOAD PLANNING 

level 
2 

ASSIGNMENT OF COMP. SEQUENCING OF JOBS 
PER MACHINE 

level 
3 

,,.--------.... 

TYPES TO HEADS 
OF MACHINE 

· .. .___ _ _..,/ - decision variable ~ • decision process ~ - --
Figure 5 Multi-model P.L. U.S . 

The decisions on the different levels are strongly interrelated. A decision on a higher level 
determines the conditions for a decision on a lower level. To attain an II optimal II overall solution, 
all decisions should be considered simultaneously . Due to the complexity of the whole this is almost 
impossible. Yet by means of a hierarchical structured approach (as shown in figure 5) a good 
feasible overall solution can be attained and more insight in the fundamental subproblems of the 
whole production planning problem is gained. 

For each of the decision levels a heuristic algorithm has been developed to get a good solution 
relatively fast. 

The algorithm at level 1, with a horizon of about two months, deals with clustering of jobs which 
have a lot of component types in common and allocating each cluster to one of the machines (the 
cluster of jobs also has a lot of component types in common with the component types already on 
the machine at the start). In order to get a feasible and effective solution the algorithm also attempts 
to prevent the available capacity of every machine of being under- or overload in a week by 
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assigning each job not only to a machine but also to a feasible production week and by switching 
jobs from one machine to another if necessary . 

At level 2A the algorithm deals with assigning component types, that are needed for the jobs 
allocated to a machine at level 1, to the heads of the machine in such a way that the sum of the 
workload imbalance over the jobs is minimalized, while avoiding as much as possible having to 
switch a component type from one head to another for different jobs . 

The algorithm at level 2B deals with finding a sequence of the jobs, that are allocated to a machine , 
which results in a minimum number of set-ups in the near future. To compare different sequences 
the "costs" of every sequence have to be determined for which the algorithm at level 3 is used . 

The algorithm at level 3 deals with loading and unloading component types while changing over to 
another PCB-type in such a manner that eventually the number of instances that a component type 
has to be set-up is minimized . 

Conclusions and recommendations 

A large part (about 41 %) of avoidable net capacity loss in the SMT-assembly is caused by setting
up feeders when a machine is changed-over to another PCB-type and by inadequate line balancing . 
Multi-model P.L. U.S . deals with the before mentioned in a structured manner. Therefore using the 
system can result in a higher capacity utilization and also more insight in future capacity loading for 
the SMT-assembly can be gained. 

For the system to be used it has to be userfriendly and effective. Therefore the algorithms at the 
various levels have to be translated in computerprograms which have to be combined and integrated 
into an userfriendly computersystem. The algorithm at level 1 has already been translated into a 
computerprogram, but has to be tested more before it can be fully implemented. 

Feedback from the potential users at the different levels is a key factor for implementation of Multi
model P. L. U.S. to be successful. Also procedures how to use and maintain the system have to be 
written. An important aspect in the procedures is how up-to-date inputdata can be interfaced . 

Multi-model P.L.U.S. is primarily aimed at reducing net capacity loss caused by set-ups and 
imbalance, but also a large part of net capacity is lost due to other factors , like "waiting in order" 
and "inefficiency during pick&place". A systematic analysis of the underlying causes of this 
capacity loss and a structured approach how to deal with them can reduce the net capacity loss even 
more. Also the net capacity as such can be increased by dealing with the underlying causes of the 
difference between total and net capacity. 

At level 1 a capacity load planning is made. This capacity load planning and the job sequence 
resulting at level 2B can be used as a starting point for the production planning of the processes 
before and after SMT-assembly, since in principle the SMT-assembly is the bottleneck of the total 
production process . 

Lastly a benefit of Multi-model P.L.U.S. is that the system can be used to simulate the effects of an 
investment in an extra machine or extra feeders on total set-up time, capacity utilization, capacity 
load and such. So decisions in this area can better be made. 
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VOORWOORD 

Dit rapport heeft betrekking op een project ten behoeve van een betere benutting van de capaciteit 
in de geautomatiseerde printplatenassemblage bij Philips Apeldoorn B. V. . Om dit te kunnen 
bereiken is een systeem ontwikkeld, dat toegespitst is op de specifieke 
produktieplanningsproblemen, die de geautomatiseerde assemblage van printplaten met zich 
meebrengt. Her project is door mij uitgevoerd in het kader van mijn afstuderen bij de vakgroep 
Logistieke Beheersingssystemen van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. 

Ik zou graag iedereen bij Philips Apeldoorn B. V. willen bedanken, die mij tijdens het project 
behulpzaam is geweest, met name mijn bedrijfsmentor Cees Verhulsdonk, mijn "dagelijkse 
begeleider" Marcel van der Loo en (in alfabetische volgorde): Jan Holland, Hennie Overweg, John 
Reimert, Mark Rovers, Peter Valkenburg en Erik Weijers. Verder wil ik Marin Alink en Jeffrey 
Noorman (beiden afstudeerders "Systeemontwikkeling" aan de Hogeschool Gelderland) bedanken 
voor het ornzetten van het "papieren systeem" naar een bruikbaar computerprogramma. Ook bedank 
ik iedereen bij Philips Apeldoorn B. V. voor de prettige werksfeer die ik tijdens mijn 
afstudeerproject ervaren heb. 

Tevens wil ik Jannet van Zante-de Fokkert bedanken voor haar intensieve begeleiding van het 
project. Ook zou ik dhr. prof. dr. A.G. de Kok en dhr. dr. ir. H.H. van Mal willen bedanken voor 
de aanwijzingen en opmerkingen om mijn afstudeerproject in goede banen te leiden. Tenslotte 
bedank ik dhr. ir. H.P.G. van Ooijen voor het beoordelen van het rapport en mijn 
afstudeervoordracht. 

Edward Versteijnen 
Apeldoorn, juni 1996 
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PHILIPS 
1 INLEIDING 

Philips Apeldoorn B. V. houdt zich bezig met het assembleren van printplaten op basis van 
verschillende technologieen, zowel handmatige THT-montage (THT = Throughhole Technology ; 
de componenten worden in de printplaat gestoken) als met behulp van geautomatiseerde SMT
machines (SMT = Surface Mount Technology; de componenten worden QQ de printplaat geplaatst). 
De SMT-machines worden maar gedeeltelijk daadwerkelijk benut, terwijl ze een bottleneck vormen 
voor het gehele produktieproces . Het rapport heeft dan ook betrekking op de benutting van de 
capaciteit in de geautomatiseerde assemblage. Er wordt uiteengezet hoe deze verbeterd kan worden 
door een gestructureerde werkuitgifteplanning en componentenbeladings-methode, wat tevens leidt 
tot een beter inzicht in de (toekomstige) capaciteitsbezetting. 

Een algemene beschrijving van Philips Apeldoorn B.V. wordt gegeven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 
3 wordt de doelstelling voor het onderzoek uiteengezet. De bestaande situatie met betrekking tot een 
aantal aspecten, zoals het produktenpakket, de produktiebesturing en het omstellen en bestiicken in 
de SMT-assemblage, wordt in hoofdstuk 4 beschreven. 

In hoofdstuk 5 volgt een analyse van de mate waarin de capaciteit in de huidige situatie benut wordt 
en factoren die capaciteitsverlies veroorzaken. Op basis van het voorafgaande is de vraagstelling 
voor het onderzoek geformuleerd. 

Op grond van deze vraagstelling en relevante literatuur (hoofdstuk 6), met name op het gebied van 
produktieplanningsproblemen bij de assemblage van printplaten, is een produktieplanningssysteem 
ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit verschillende beslissingsniveaus die hierarchisch zijn 
gestructureerd. In hoofdstuk 7 wordt de structuur van het systeem uiteengezet en wordt voor elk 
niveau een algoritme gepresenteerd. Een gedeeltelijke test van het algoritme voor niveau 1 van het 
systeem wordt in hoofdstuk 8 kort uiteengezet. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 9 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan naar aanleiding van 
het project. 
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2 ALGEMENE BESCHRJJVING PHILIPS APELDOORN B. V. 

In dit hoofdstuk volgt een algemene beschrijving van Philips Apeldoorn B.V. (zie onder andere: 
CDD-50/01 in het Documentatie Handboek Business Unit). 

De kernactiviteit van Philips Apeldoorn B. V. is het besti.icken van printplaten (Printed Circuit 
Boards, PCB's) . Dit houdt in dat componenten op de printplaten worden geplaatst door middel van 
Surface Mount Technology (SMT) en/of throughhole-montage . Er wordt uitsluitend geproduceerd 
op basis van gedetailleerde specificaties, aangeleverd door de klanten. 

V66r 1991 maakte het huidige Philips Apeldoorn B.V. deel uit van de Philips divisie "Information 
Systems" , maar deze divisie werd in 1991 door Digital Equipment Corporation (DEC) 
overgenomen. Buiten deze overname vielen echter het Internationale Produktie Centrum (IPC) en 
het Facilitair Bedrijf (gebouwen, restaurant etc.), welke samen verder gingen onder de naam Philips 
Apeldoorn B. V.. Er werd v66r 1991 uitsluitend voor Philips Information Systems zelf 
geproduceerd, waarbij het produktenpakket niet veel veranderde en de vraag naar de produkten ver 
van tevoren bekend was. 

Philips Apeldoorn B. V. opereert sinds 1991 als zelfstandig bedrijfsonderdeel en rapporteert aan de 
hoofddirectie van de Nederlandse Philips Bedrijven (NPB). Als zelfstandig bedrijfsonderdeel was 
men gedwongen zich ook op de derden-markt te gaan begeven, omdat de produktie van het 
toenmalige produktenpakket, dat door DEC werd overgenomen, sterk zou gaan afnemen. De 
gekozen strategie is om via opdrachten van derden een vorm van samenwerking te bewerkstelligen, 
of deel te kunnen gaan worden van een conglomeraat van gelijksoortige bedrijven of eventueel van 
een andere onderneming . Er werd besloten zich niet op de markt van massa(consumenten)produkten 
te richten, maar op de (semi-)professionele markt met voornamelijk kleine tot middelgrote series 
van relatief complexe, klantspecifieke produkten. De reden hiervoor was, dat de machines, de 
organisatie en de aanwezige hoge technologische expertise het beste op deze marktsector aansloten. 
Door de genoemde ontwikkelingen kent het bedrijf tegenwoordig veel verschillende produkten in 
uiteenlopende formaten en in relatief kleine batches en daarmee samenhangend een explosieve 
stijging van het aantal verschillende componenten dat nodig is . 

Naast het aanbieden van de besti.ickingscapaciteit wordt ook vaak de inkoop van de benodigde 
componenten en kale printplaten door Philips Apeldoorn B.V. voor de klant verzorgd, evenals het 
testen en afregelen. In enkele gevallen worden complete systemen geassembleerd, maar vaak 
worden alleen de besti.ickte printplaten (halffabrikaten voor de klant) afgeleverd. 

In het volgende hoofdstuk wordt de doe ls telling uiteengezet voor het bij Philips Apeldoorn B. V. 
uitgevoerde project, dat vooral betrekking heeft op de geautomatiseerde SMT-assemblage . 
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3 DOELSTELLING VOOR BET PROJECT 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt de doelstelling voor het onderzoek uiteengezet. Deze doelstelling vormt 
samen met de vraagstelling (zie paragraaf 5.4.1) de probleemstelling voor het onderzoek 
(Verschuren, 1992). In paragraaf 3.2 wordt het probleem beschreven en globaal geanalyseerd , op 
basis waarvan het doel van het onderzoek wordt geformuleerd (paragraaf 3.3). In hoofdstuk 5 volgt 
een nadere analyse waarbij verschillende factoren worden gekwantificeerd. In paragraaf 3.4 worden 
de randvoorwaarden vermeld, waarbinnen het doel van het onderzoek moet worden bereikt en in 
paragraaf 3.5 tenslotte wordt de relevantie van het project in een breder kader uiteengezet. In 
bijlage A worden de verbanden tussen een aantal factoren met betrekking tot de doelstelling in een 
structuurschema weergegeven. 

3.2 ACHTERGRONDEN EN DIAGNOSE 

Het hoofdproces binnen Philips Apeldoorn B. V. is de SMT-assemblage. Her vormt op dit moment 
tevens een bottleneck, aangezien een toename van de capaciteit van de SMT-assemblage direct kan 
leiden tot een toename van de afzet van het bedrijf (als deze extra capaciteit voor extra orders benut 
wordt). De capaciteit van de overige processen is namelijk ruim voldoende en/of relatief 
gemakkelijk aan te passen (veel handmatig werk) . 

Voor de SMT-assemblage wordt op dit moment van vier (dure) machines/lijnen (verder wordt 
alleen de term "machines" gebruikt), merk Zevatech, gebruik gemaakt. In figuur 3.1 wordt een 
afbeelding van zo'n machine getoond. 

--- -.. , ... ,.. . . . . ., "..,._ . ..,. ,.. .,. . ~~- -- .. ._ 

""""'"" •, 

Figuur 3.1 Zevatech-machine 

De keuze voor deze machines is vooral gebaseerd op het grote aantal componenttypen waarmee ze 
tegelijk beladen kunnen worden. Hierdoor kunnen ook printplaten met veel verschillende 
componenttypen geassembleerd worden, zonder dat ze twee keer over de machine moeten gaan. Als 
printplaten meerdere keren over een machine gaan, betekent dat meer kans op kwaliteitsverlies 
doordat de printplaten vaker gehanteerd moeten worden door de operators. De machines worden 
beladen met een aantal "feeders" waaraan rollen of sticks met componenten gekoppeld zijn. De 
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machine kan met een beweegbare kop de componenten van de feeders oppakken en op een 
printplaat plaatsen. Een machine kan uit een of meer plaatsingskoppen bestaan. Elke feeder die voor 
een bepaalde serie nodig is, dient aan een van de koppen toegewezen te worden. Een feeder kan op 
verschillende posities bij een kop vastgezet worden. Als een machine een ander PCB-type moet 
gaan bestiicken, moet omgesteld worden (feeders verwisselen en dergelijke) . 

Philips Apeldoorn B. V. kent tegenwoordig vrij veel ( ongeveer 70) verschillende printplaten in 
kleine tot middelgrote batches, met een groot aantal verschillende componenten. Hierdoor is de 
benodigde tijd voor het omstellen van de SMT-machines ten opzichte van de benodigde tijd voor het 
daadwerkelijk bestiicken van de PCB' s aanzienlijk ( ongeveer 17 % , zie paragraaf 5. 3). Bovendien 
duurt het vaak even, voordat een net op de machine gezette feeder met componenten zonder fouten 
"loopt". De positie van een component op een feeder is bijvoorbeeld in het begin nog niet helemaal 
nauwkeurig ingesteld, waardoor de kop moeite heeft om het component op te pakken (zie ook 
paragraaf 4 .4). 

Ook is het moeilijk om steeds voor elk te bestiicken PCB-type een "optimale" balans tussen de 
koppen van een machine te bereiken, zonder veel te moeten omstellen. De balans geeft aan in 
hoeverre de bewerkingstijd voor een bepaalde PCB gelijk over de koppen van een machine verdeeld 
is. Als aan een van de koppen een veel langere bewerkingstijd is toegekend dan aan de andere 
kop(pen), betekent dit dat deze laatste kop(pen) vaak moet(en) wachten. 

De operators zijn dus veel tijd kwijt met het omstellen van een machine en er wordt niet altijd een 
goede balans tussen de koppen bereikt. Hierdoor gaat een groot gedeelte ( ongeveer 15 % , zie 
paragraaf 5.3) van de netto SMT-capaciteit (exclusief storingen en dergelijke) verloren en zijn de 
doorlooptijden door de SMT-afdeling vrij lang, wat tevens een hoge Onderhanden-Werk-voorraad 
tot gevolg heeft. Een belangrijke oorzaak van de lange omstellingen en moeilijk te bereiken balans 
is, dat de planning van de werkuitgifte niet systematisch maar ad hoc gebeurt. Dit komt onder 
andere doordat het moeilijk is om alle componenten voor een order op tijd beschikbaar te hebben. 
Vaak wordt een willekeurige order als volgende op de machine bestiickt, omdat de componenten 
voor die order aanwezig zijn en bijvoorbeeld niet op basis van een zo kort mogelijke benodigde 
omsteltijd. 

Het genoemde capaciteitsverlies leidt ertoe, dat de vaste kosten per eenheid produkt op dit moment 
(te) hoog zijn. Met vaste kosten wordt bedoeld : de vaste machinekosten plus loonkosten gegeven de 
aanwezige capaciteit op korte termijn. Omdat toch marktconforme prijzen afgegeven (moeten) 
worden, zijn de winstmarges vrij klein. Indien de nu "verloren" capaciteit benut zou kunnen worden 
voor het assembleren van extra klantenorders resulteert dit in hogere opbrengsten, terwijl de totale 
vaste kosten gelijkblijven. Bovendien brengen klantenorders ook vaak extra activiteiten met zich 
mee, zoals testen en afregelen, waarvoor de klanten ook betalen. De vooruitzichten zijn zodanig, 
dat men redelijkerwijs kan verwachten dat extra klantenorders binnen te halen zijn, indien de 
capaciteit dat toelaat. 

Een betere benutting van de capaciteit kan er ook toe leiden dat men het bestaande produktenpakket 
met minder (aanwezige) capaciteit kan bestiicken. Er kan bijvoorbeeld met twee in plaats van drie 
ploegen worden volstaan of er hoeft minder vaak in het weekend overgewerkt te worden. De vaste 
machinekosten blijven dan wel gelijk, maar de (op korte termijn) vaste loonkosten dalen, wat tot 
hogere winstmarges kan leiden. 

Een derde optie kan zijn om de aanwezige capaciteit niet te verlagen, ondanks dat door de betere 
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benutting minder capac1te1t aanwezig hoeft te zijn voor het bestaande produktenpakket, maar de 
extra speling te gebruiken als een "capaciteitsbuffer" om onverwachte capaciteitsproblemen op te 
vangen. Hierdoor kan beter aan afgesproken leveringstermijnen warden voldaan. 

Samenvattend kan gesteld worden, dat een van de kernproblemen binnen Philips Apeldoorn B. V. 
een te !age benutting van de capaciteit in de SMT-assemblage is. In de terminologie van Van Mal 
(1995) geldt het nuttig gebruik van capaciteit als een toets op het executie niveau . Een verbetering 
op dit niveau draagt via een verbetering van de prestatie op tactisch niveau (kwaliteit, tijd(igheid) , 
kosten) bij aan de produktiviteit (opbrengsten/offers) van de onderneming op strategisch niveau. In 
Goutier en Van Mal (1994) en Janssen et al. (1994) worden voorbeelden gegeven van het nuttig (en 
niet-nuttig) gebruik van de capaciteit van belangrijke machines in een onderneming. 

3.3 DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Op grond van het bovenstaande is het doe! van het onderzoek als volgt geformuleerd: 

Het verhogen van het nuttig gebruik van de netto capaciteit in de SMT-assemblage 
bij bet gevraagde produktenpakket (aantal en mix) op elk moment. 

Hierbij wordt met "nuttig gebruik van netto capaciteit" bedoeld: 

de mate waarin de netto capaciteit, die voor her assembleren van een bepaald produktenpakket 
(aantal en mix) beschikbaar moet zijn, daadwerkelijk benut wordt voor ''puur" lijmen, picken en 
plaatsen van componenten. 

Dus: hoe beter de netto capaciteit benut wordt, hoe minder netto capaciteit nodig 1s voor het 
assembleren van een bepaald produktenpakket. 

"Netto capaciteit" is de bruto capaciteit ( = totale capaciteit gedurende de tijd dat operators in 
principe aanwezig zijn) exclusief de capaciteit die niet gebruikt kan worden vanwege onderhoud, 
"grote" machine-storingen (storingen die niet door de operator zelf direct kunnen worden 
verholpen) en dergelijke (zie ook paragraaf 5.2) . 

3.4 RANDVOORW AARDEN 

Aan de volgende voorwaarden moet een oplossing, waarmee het doe! van het onderzoek kan 
worden bereikt, voldoen: 
• er moet een positieve bijdrage worden geleverd aan het verkorten van de leveringstermijnen 

en aan het verbeteren van de leveringsbetrouwbaarheid; 
• ten aanzien van de kwaliteit mag geen verslechtering optreden; indien mogelijk moet er een 

bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van de proceskwaliteit; 
• er diem rekening te worden gehouden met eventuele aanschaf van nieuwe machines en/of 

koppeling van de machines (metals gevolg meer plaatsingskoppen in een lijn) ; 
• de oplossing moet "robuust" zijn, dat wil zeggen: bij niet te drastisch veranderende 

omstandigheden zou de methode nog steeds moeten gelden; 
• de oplossing moet vrij eenvoudig te implementeren en te onderhouden zijn. 
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3.5 RELEV ANTIE 

Het onderzoek levert een bijdrage aan de verbetering van de winstgevendheid en de 
concurrentiepositie van Philips Apeldoorn B.V. (zie ook bijlage A) . Ook kan de oplossing zorgen 
voor meer "rust" in de SMT-assemblage als gevolg van een meer overzichtelijke en systematische 
planning en beladingsmethode. De oplossing leidt hierdoor tevens tot een beter inzicht in haalbare 
leveringstermijnen, zodat reelere leveringsdata afgegeven kunnen worden en de 
leveringsbetrouwbaarheid wordt verbeterd. Tenslotte kan de oplossing een (kleine) bijdrage leveren 
aan het verkorten van de leveringstermijnen op zich door kortere doorlooptijden in de SMT
afdeling. 

Op basis van het voorgaande, een beschrijving van de bestaande situatie (zie hoofdstuk 4) en een 
nadere analyse van de benutting van de capaciteit en oorzaken van verloren capaciteit in de 
bestaande situatie (zie hoofdstuk 5), wordt tot de vraagstelling voor het project (welke kennis is 
nodig om het doel van het onderzoek te bereiken) gekomen. Deze vraagstelling wordt beschreven in 
paragraaf 5. 4. 1. 
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4 BESCHRIJVING BESTAANDE SJTUATIE 

4.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zal de bestaande situatie op enkele relevante gebieden worden beschreven. In 
paragraaf 4 .2 wordt aangegeven op welke markt Philips Apeldoorn B. V. zich richt en wordt een 
beeld van het produktenpakket en van de componenten(markt) gegeven. De produktiebesturing 
wordt in paragraaf 4.3 uiteengezet. In paragraaf 4.4 worden het in-/omstellen en het bestiicken zelf 
bij de SMT-assemblage beschreven. 

4.2 PRODUKTEN- EN COMPONENTEN(MARKT) 

4.2.1 Markt en klanten 
De marktsector waarop Philips Apeldoorn B. V. zich in principe richt, is de (semi-)professionele 
markt. Er worden bijna geen "jobbers-opdrachten" aangenomen. "Jobbers-opdrachten" bestaan 
enkel en alleen uit het bestiicken van PCB's zonder extra te leveren diensten (zoals testen en 
afregelen) , vanwege capaciteitsgebrek bij de uitbesteder. Dit is meestal het geval bij massa
(consumenten)produkten. De produktiesnelheid van de machines is namelijk niet toereikend om op 
deze markt concurrerend te kunnen zijn. Tevens zijn de winstmarges bij de activiteiten rond het 
bestiicken van de printplaten, zoals het inbouwen van printplaten in complete systemen en het 
testen, relatief hoog. In de semi-professionele markt worden vooral kleine en middelgrote series van 
relatief complexe produkten (veel verschillende componenten per produkt en dergelijke) gevraagd, 
die vaak deze extra te leveren diensten met zich meebrengen. Philips Apeldoorn B. V. wil hierop 
inspelen door zich te profileren met (zie CDD 50/03 in het Documentatie Handboek Business Unit) : 

het bestiicken en testen van kleine en middelgrote series PCB's op basis van met name 
Surface Mount Technology (SMT), maar ook Throughhole Technology (THT) ; dit gebeurt 
aan de hand van gedetailleerde klantenspecificaties; 
het assembleren en testen van complete systemen; 
het verzorgen van ondersteunende functies, met name inkoop van componenten en kale 
printplaten, maar ook fabricage engineering en logistieke diensten . 

In figuur 4. 1 worden de activiteiten, die door Philips Apeldoorn B. V. kunnen worden verzorgd, 
schematisch weergegeven. Getracht wordt om opdrachten binnen te halen, waarin zoveel mogelijk 
van de genoemde activiteiten vertegenwoordigd zijn. 

ontwlkkelen 
schematechn. 

ontwerp 

deze activiteiten kunnen volledig of gedeeltelijk 
door Philips Apeldoorn BV worden verzorgd 

inkopen 
kale 

PCB's 

inkopen 
componenten 

bestucken 
van de 
PCB's 

testen en 
afregelen 

PCB's 

inkopen 
behuizing en 

overige onderd. 

inbouwen 
PCB'sin 
systemen 

Figuur 4.1 Activiteiten Philips Apeldoorn B. V. 

testen en 
alregelen 
systemen 

Multi-model PLUS: een toegevoegde waarde in de geautomatiseerde assemblage van printplaten 

7 



PHILIPS 
Op dit moment zijn er ongeveer zeventien klanten, met een zeer uiteenlopende vraag per klant. 
Voor Philips Digital Video Systems wordt veruit het meest geproduceerd, terwijl er ook klanten zijn 
waarvan een enkele keer een kleine order wordt ontvangen. Ondanks dat Philips Apeldoorn relatief 
"low-profile" op de markt acteert, is de orderportefeuille zeer goed gevuld. Men denkt, dat er vrij 
gemakkelijk meer orders binnengehaald zouden kunnen worden, indien de capaciteit dit toelaat. 
Recent zijn dan ook twee extra SMT-machines gekocht (in totaal zijn er nu vier machines) om beter 
aan een toenemende vraag te kunnen voldoen. 

4.2.2 Produkten 
Om een beeld te geven van het produktenpakket, zijn enkele gegevens gedestilleerd uit het MPS 
(Master Production Schedule) van week 47 van 1995. Hierbij is naar de tien-maanden-planning 
gekeken. 

Totaal aantal verschillende PCB-typen: 71 
Aantal PCB-typen met uitsluitend throughhole-comp .: 20 
Aantal PCB-typen met (o .a.) SMT-componenten: 51 

Uit de stuklijsten blijkt dat het aantal verschillende SMT-componenttypen per PCB uiteenloopt van 
slechts enkele tot ongeveer 200 . 

4.2.3 Componenten(markt) 
De markt waarop de componenten ingekocht worden, kenmerkt zich door: 
• zeer grote varieteit van componenten; 
• schaarste; 
• lange leveringstermijnen. 

Hierdoor is het zeer lastig om alle componenten voor een bepaald produkt op tijd en in de juiste 
hoeveelheden beschikbaar te hebben. Voorheen kocht men bijna alle componenten voor een produkt 
(behalve enkele goedkope en zeer frequent voorkomende componenten) pas in, nadat een 
klantenorder was ontvangen. Mede hierdoor en door de kenmerken van de componentenmarkt 
waren de door Philips Apeldoorn B. V. gerealiseerde leveringstermijnen vaak erg lang en/ of werden 
te krappe leveringsdata door Verkoop toegezegd. Daarom hanteert Philips Apeldoorn B. V. 
tegenwoordig een classificatie van de componenttypen in drie categorieen, op basis van de 
frequentie waarin het componenttype voorkomt en de prijs , dus in principe op basis van risico 
incourant bij het op voorraad houden van een componenttype (zie CDD 70/10 in het Documentatie 
Handboek Business Unit) . Zie figuur 4.2 . 

I 6 
C C C A 

5 
aantal bestelde 
en/of geplande 4 

C C B PCB-typen A 
waarin 

3 component 
voorkomt 

2 C B B A 

C B A A 

0 0,25 1,00 10,00 
prtjs van component -(per stuk) 

Figuur 4 .2 ABC-indeling componenten 
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Per categorie gelden specifieke bestelregels: 
• C-componenten: bestellen op planning (horizon van 12 maanden); 
• B-componenten: leadtime > 6 weken --- > bestellen op planning (horizon van 4 maanden) ; 

lead time < 6 weken --- > bestellen mi ontvangst van klantenorder; 
• A-componenten: lead time > 6 weken --- > bestellen op planning (horizon van 4 maanden); 

mi akkoord van betreffende klant; 
lead time < 6 weken --- > bestellen na ontvangst van klantenorder. 

Ongeveer 50 % van de componenttypen behoort tot de C-categorie, ongeveer 20 % tot de B
categorie en ongeveer 30% tot de A-categorie . 

De verpakkingsvorm, waarin de componenten ingekocht worden, varieert. Een belangrijk 
onderscheid is het onderscheid tussen componenten op rollen en componenten in sticks . Somrnige 
componenten kunnen en in rollen en in sticks ingekocht worden, maar in verband met de 
verwerkbaarheid hebben rollen de voorkeur. De rollen kunnen verschillende diameters hebben: 7 of 
13 inch. 

4.3 DE PRODUKTIEBESTURING 

In deze paragraaf wordt het produktiebesturingssysteem van Philips Apeldoorn B. V. beschreven, 
zoals dat in principe gehanteerd wordt (zie CDD 70/10 in het Documentatie Handboek Business 
Unit; Bertrand et al, 1990). Men werkt nog niet zo lang met dit systeem, waardoor er soms nog op 
een andere wijze gewerkt wordt dan beschreven. 

Elk jaar wordt een bedrijfsplan gemaakt, dat onder andere een globaal capaciteitsplan bevat. Er 
wordt gekeken in hoeverre de capaciteit op korte termijn aangepast kan worden om aan de vraag te 
kunnen voldoen. Het capaciteitsplan is vooral gebaseerd op het MPS (Master Production Schedule) 
over een horizon van twaalf maanden, dat in maart en september wordt bepaald in overleg tussen 
Verkoop en Produktie. Dit MPS wordt bepaald aan de hand van: binnengehaalde jaarorders met 
termijnafroepen, een voorspelling van de vraag naar bestaande produkten en een voorspelling van 
de vraag naar nieuwe produkten, dat wil zeggen produkten, die Philips Apeldoorn nog niet eerder 
geproduceerd heeft. 

In juni en in december wordt een MPS over een horizon van zes maanden bepaald. Samen met het 
MPS over twaalf maanden wordt dit MPS gebruikt voor het afsluiten en aanpassen van 
inkoopcontracten en het bestellen van C-componenten (zie vorige paragraaf). Hiervoor wordt het 
MPS in het logistieke computersysteem LOGISTIX met behulp van MRP (Material Requirements 
Planning) doorgerekend naar behoefte op componentenniveau. 

Maandelijks wordt een MPS over een horizon van vier maanden gegenereerd. Dit MPS wordt 
ondermeer gebruikt voor het accepteren van klantenorders. Wanneer een klantenorder wordt 
geaccepteerd, wordt bekeken of deze in het MPS in plaats van een voorspelde klantenorder komt 
("forecast consumption") of dat dit een volledig "nieuwe" order is. Elke maand worden 
inkooporders ten behoeve van het zogenaamde "MPS-gebied" (maand 3 en 4 van her MPS) 
geplaatst, rekening houdend met de ABC-regels voor componenten (zie vorige paragraaf). Tevens 
wordt een meer gedetailleerde capaciteitsbehoefte bepaald voor het "MPS-gebied" . 

Elk MPS is voor een groot deel gebaseerd op de voorafgaande MPS-en ( over verschillende 
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horizonnen). 

Wekelijks wordt een MRP-run gedraaid. Alle nog niet bestelde materialen/componenten voor het 
zogenaamde "ordergebied" (de eerste acht weken van de planning) worden nu ook besteld en de 
produktie-orders waarvoor alle (SMT-)componenten aanwezig zijn, worden vrijgegeven. In het 
"ordergebied" staan in principe uitsluitend werkelijke klantenorders, doordat elke week eventuele 
voorspelde orders in week acht 6f verwijderd 6f naar een latere week verplaatst worden. 

Binnen de montage wordt de werkuitgifte bij de SMT-assemblage (dat wil zeggen welke order op 
welke machine en in welke volgorde) vrij ad-hoc geregeld. De werkuitgifte is vooral afhankelijk 
van het feit of de voor een bepaalde order benodigde componenten daadwerkelijk beschikbaar zijn 
en van de druk op de leveringstermijnen van de verschillende orders. 

Figuur 4.3 geeft de produktiebesturing schematisch weer. 
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4.4 DE SMT-ASSEMBLAGE 

4.4.1 Algemene beschrijving 
In deze paragraaf wordt een algemene beschrijving gegeven van de SMT-afdeling . In paragraaf 
4.4.2 tot en met 4.4.4 zal nader worden ingegaan op de verschillende activiteiten binnen de SMT
assemblage . 

In de SMT-ruimte zijn vier SMT-machines aanwezig, die op een aantal punten van elkaar 
verschillen (zie paragraaf 4 .4. 5). In figuur 4 .4 wordt ter illustratie het bovenaanzicht van een SMT
machine met twee plaatsingskoppen schematisch weergegeven. 

component carriage 

? 
[QOO{l@l□mm1111 I> <i [Ql=11-lt=llfQl]IUl~l=lll=8 

pid<&place-kop--;~:-------,-...=---~va-st•~p-ickpo- - sitlo-----~~~~~2• 
''--'-'' 

component 

"' rol 

Figuur 4.4 

feed8f 

PCB (gefixeerd) 

con1ponent 

Een SMT-machine/lijn 

, :· • mogelijke bewegingsrichtingen 

Voor het SMT-assembleren van PCB's kan gebruik worden gemaakt van "zeefdrukken" 6f van 
"lijmen". In het geval van zeefdrukken (zie paragraaf 4.4.3) wordt eerst soldeerpasta op de 
printplaten "gezeefdrukt" met behulp van een voor elk PCB-type specifieke zeefdrukmal. Hierna 
plaatst de SMT-machine de componenten op de soldeerpasta door elk component met behulp van 
een zogenaamde "plier" ( = vacuum zuiger) van de feeder te "picken" en op de juiste positie op de 
PCB te zetten. De printplaten worden daarna in een InfraRood-oven (IR-oven) ingevoerd, waarbij 
de soldeerpasta zodanig verhit wordt dater soldeerverbindingen ontstaan. Eventueel gaan de PCB's 
daarna ook nog naar de handmatige throughhole-montage afdeling voor het plaatsen van 
throughhole-componenten, die door middel van een "golfsoldeer-bad" worden gesoldeerd. De kant 
waarop geen componenten zitten gaat door het bad en de throughhole componenten worden dus aan 
hun "onderkant" gesoldeerd. 

In het geval van "lijmen" (zie paragraaf 4.4.4) worden de printplaten niet gezeefdrukt, maar plaatst 
de machine lijmdotjes , waarop daarna de componenten worden gezet. Als een machine beschikt 
over een lijmmogelijkheid, is aan de eerste plaatsingskop een "lijmdispenser" bevestigd, welke 
lijmdotjes kan zetten. Een kop met lijmdispenser is dus in staat om en te picken en plaatsen en 
lijmdotjes te zetten. Het aantal lijmdotjes per component varieert van 1 tot 4 en het zetten van een 
lijmdotje duurt gemiddeld grofweg 1/3 van de gemiddelde tijd om een component te picken en 
plaatsen. Nadat de printplaten van de SMT-machine zijn gekomen, gaan ze door een IR-oven, 
waarin de lijm uithardt. De IR-oven heeft hierbij een andere instelling dan bij het verhitten van 
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soldeerpasta. De PCB's gaan daarna naar de throughhole-montage afdeling, waar eventueel 
throughhole-componenten worden geplaatst aan de niet-lijmkant. De PCB's gaan met de lijmkant 
door het golfsoldeer-bad, waardoor de gelijmde SMT-componenten en de eventuele throughhole
componenten gesoldeerd worden. Het 11 lijmen 11 wordt onder andere vaak toegepast bij dubbelzijdige 
PCB's, omdat een op een zijde al bestilckte PCB aan de andere kant moeilijk gezeefdrukt kan 
worden. Dubbelzijdige PCB's hebben dus vaak een zogenaamde 11 pastazijde 11 en 11 lijmzijde 11

, waarbij 
altijd eerst de pastazijde wordt bestilckt en daarna de lijmzijde. 

Er bevinden zich in de SMT-ruimte twee IR-ovens, die beide in principe geschikt zijn voor 
solderen, maar ook voor lijmen. In de praktijk wordt een IR-oven alleen voor solderen gebruikt en 
de andere alleen voor lijmen, omdat het lang duurt om een IR-oven van solderen naar lijmen om te 
stellen. 

Wanneer zogenaamde QFP-componenten (Quad Flat Packs; vrij grote IC's ( = Integrated Circuits)) 
met een zeer kleine pitch ( = afstand tussen de pootjes van de IC) geplaatst moeten worden, wordt 
dit met behulp van een speciaal 11 QFP-station 11 gedaan, dat zich bij de laatste kop van de machine 
kan bevinden. In figuur 4.5 wordt zo'n QFP-station schematisch weergegeven. Een QFP-station 
bevat een aantal trays met QFP's (1 in figuur) en een robotarm (2). Deze robotarm pakt een QFP 
op en legt deze op een camera (3) onder de transportbaan, waar <liens precieze positie zeer 
nauwkeurig wordt vastgesteld. Tijdens het bestilcken door de laatste kop (7), wordt de QFP op deze 
manier door de kop zeer nauwkeurig gepickt en op de PCB (4) geplaatst. Op dit moment hebben 
twee machines zo'n QFP-optie. 

Bij de SMT-afdeling is een 11 werkmagazijn 11 aanwezig. Hierin worden de componenten neergelegd, 
die voor vrijgegeven orders nodig zijn. Deze componenten worden in het 11 centrale magazijn 11 eerst 
gepickt (na vrijgave van een order) en daarna in het werkmagazijn gelegd. Ook worden 
aangebroken rollen en sticks, die van een machine zijn gehaald, in het werkmagazijn gelegd. 

In paragraaf 4.4.2 wordt gedetailleerd beschreven hoe een SMT-machine wordt in- en omgesteld 
voor een "nieuw 11 te bestilcken serie. In paragraaf 4.4.3 en 4.4.4 wordt daarna het bestilcken van 
printplaten (in het geval van "zeefdrukken11 en van 11 lijmen 11

) gedetailleerd beschreven. 

4.4.2 In- en omstellen 
In deze paragraaf wordt het in- en omstellen van een machine van het ene PCB-type naar een ander 
PCB-type beschreven. 

Als er een II nieuwe II serie op een SMT-machine bestilckt moet worden, wordt de machine hiervoor 
aangepast. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen in- en omstellen. Met 11 omstellen 11 
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worden alle handelingen bedoeld die te maken hebben met het feit dat feeders met "nieuwe" 
componenten op de machine moeten worden gezet of dat feeders van de ene naar de andere kop 
worden verplaatst. Met "instellen" worden de handelingen bedoeld die uitgevoerd moeten worden 
om de "nieuwe" serie te kunnen bestiicken, maar die niet per se te maken hebben met nieuw op te 
zetten feeders en dergelijke . Een voorbeeld van "instellen" is bijvoorbeeld het aanpassen van de 
breedte van de transportband. 

Elk componenttype dat voor het "nieuw" te bestiicken PCB-type nodig is, moet op een feeder op de 
machine staan. Een componenttype dat in stick verpakt is, wordt op een trilfeeder geplaatst. Hierbij 
geldt dat op een trilfeeder tegelijkertijd meerdere sticks met verschillende componenttypen aanwezig 
kunnen zijn. Een componenttype dat op rol verpakt is, wordt op een rolfeeder gezet. Er zijn 
verschillende typen van deze rolfeeders. De verschillende feedertypes varieren in breedte en 
bezetten een of meer carriage-posities op de machine. 

Elk componenttype heeft een bepaald formaat ("shape") waarvan afhankelijk is welk (rol)feedertype 
voor het componenttype gebruikt kan worden. De diameter van de rol waarop een componenttype 
zit, is ook van invloed op welk feedertype gebruikt kan worden voor een componenttype. Een rol 
met een diameter van 7 inch kan namelijk wel op een "13-inch-feeder" gezet worden, maar een rol 
met een diameter van 13 inch past niet op een "7-inch-feeder". 

Er wordt gewacht met het daadwerkelijk op de machine zetten van eventuele "nieuwe" componenten 
tot de laatste PCB van de "oude" serie gereed is bij de laatste kop van de machine. Dit is in 
principe niet noodzakelijk: men kan al feeders bij een kop verwisselen, als de volgende kop(pen) 
nog bezig is (zijn) met de laatste PCB('s) van een serie. In de praktijk wordt gewacht, totdat een 
serie helemaal gereed is en de feeders op alle koppen van de machine tegelijk omgesteld kunnen 
worden. De capaciteit die hierdoor verloren gaat is afhankelijk van de bewerkingstijd per PCB per 
kop en van het aantal koppen op een machine (gemiddeld betekent dit een stilstandtijd, gesommeerd 
over alle koppen, van ongeveer 30 minuten per serie) . 

In figuur 4.7 is het in- en omstellen schematisch weergegeven in een flowschema. In figuur 4 .6 
wordt de betekenis van de gebruikte symbolen vermeld. 

(._ ___ ) • start/e inde 

I • act ivite i t / handel ing/ 
proces ____ _, 

Figuur 4.6 Legenda 

0 
0 

spl i tsing/keuze op 
• grond V¥l bepa.ld 

cr iter ium 

• verbinding 

Hieronder volgt een toelichting op de verschillende "handelingen" die in het flowschema van figuur 
4.7 worden weergegeven (de nummers corresponderen met de nummers in het flowschema): 
1. Initieren plaatsingsprogramma + uitdraaien componenttypen wellniet aanwezig 

Zodra bekend is welke order na de "huidige" order op de machine bestiickt moet worden, 
kan het plaatsingsprogramma voor de "nieuwe" PCB worden gei"nitieerd, waarna een 
uitdraai wordt gemaakt van de benodigde componenten (en bijbehorende feedertypen) . 
Daarop staat ondermeer aangegeven welke componenten wel en welke niet op de machine 
aanwezig zijn. Tevens kan een voorstel worden gegenereerd voor het op bepaalde posities 
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(welke kop en carriage-positienummer(s)) neerzetten van de benodigde feeders /componenten 
op basis van een bepaalde "optirnalisering" ten aanzien van 6f balans 6f omsteltijd (te kiezen 
door operator) door de Zevatech-computer. Balans-optirnalisatie houdt in dat aan elke kop 
ongeveer evenveel componentplaatsingen worden toegekend, waarbij eventueel 
componenttypen die al op de machine aanwezig zijn van kop verplaatst moeten worden. Bij 
omsteltijd-optirnalisatie worden geen componenttypen van kop verplaatst. Aangezien bij de 
optirnalisaties met een aantal factoren (bijvoorbeeld het bij elkaar willen zetten van in sticks 
verpakte componenttypen) geen of onvoldoende rekening wordt gehouden, moet de operator 
het voorstel van de computer meestal aanpassen. 

2. Componenten halen 
De nog niet op de machine aanwezige componenten worden uit het "werkmagazijn" bij de 
SMT-assemblageruirnte gehaald. Dit houdt in: 
* het in de "magazijncomputer" opzoeken van de opberglokatie van elk benodigd 

componenttype; 
* de componenten halen. 
De componenten kunnen al op een feeder zitten, maar vaak zijn de rollen/sticks nog niet op 
een feeder gezet. Verder kan het af en toe voorkomen, dat benodigde componenten nog niet 
in het "werkmagazijn" gelegd zijn, maar zich in het centrale magazijn bevinden. Deze 
moeten dan daar nog gehaald worden. Ook kan het zijn, dat een rol/stick met een benodigd 
componenttype niet in het "werkmagazijn" ligt, omdat deze al op een andere machine 
aanwezig is. De betreffende rol/stick moet dan van die machine afgehaald worden. lndien 
blijkt dat toch niet alle benodigde componenten in huis zijn wordt 6f besloten om toch deze 
serie te besti.icken en de ontbrekende componenten later handmatig te plaatsen (als het aantal 
ontbrekende componenten niet te groot is) 6f wordt met een andere serie verder gegaan (als 
veel componenten ontbreken). 

3. Component en naar machine transporteren 
De genoemde componenten worden naar de machine getransporteerd. Voor elk 
componenttype, dat nog niet op feeder zit: 
* eerst naar een "losse" (dat wil zeggen: niet op een machine aanwezig) feeder 

zoeken, waarop de rol/stick past; indien niet voorhanden: een bruikbare feeder (met 
een componenttype dat niet voor de nieuwe serie nodig is) van machine halen en de 
rol/stick, die er op zit van feeder halen; 

* nieuwe rol/stick op feeder zetten. 
4. Feeders op component-carriage zetten + op balans letten 

De feeders met de componenten worden op vrije posities op de component-carriages van de 
machine gezet. Soms worden posities vrijgemaakt door feeders (met niet-benodigde 
componenttypes) van de machine te halen of op de machine te verplaatsen. De keuze van 
deze feeders gebeurt vrij willekeurig. Bij het op de machine zetten van de componenttypen 
wordt zo goed mogelijk gelet op een evenredige verdeling van het aantal plaatsingen tussen 
de koppen om te voorkomen dat een kop steeds op een andere kop moet wachten tijdens het 
besti.icken. Hoe beter de koppen op elkaar afgestemd zijn, hoe beter de zogenaarnde 
"balans" tussen de koppen. Het aantal toegekende plaatsingen per kop wordt in de Zevatech
computer opgevraagd. Aan de hand hiervan kan de operator besluiten om een 
componenttype naar een andere kop te verplaatsen om daarna het aantal toegekende 
plaatsingen per kop opnieuw te vergelijken. De operator moet tevens met een aantal andere 
factoren rekening houden, zoals: trilfeeders worden op een bepaalde kop op een bepaalde 
plaats bij elkaar gezet, trilfeeders hebben meer carriage-posities nodig doordat sticks aan de 
zijkanten "uitsteken", enzovoorts. Op een machine (de PPM 5 met drie koppen) zit op dit 
moment een "vaste" belading voor een groep produkten, waarbij bij een produktwissel 
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enkele feeders (de zogenaamde "vlinderfeeders") van kop worden verwisseld om een betere 
afstemming van het aantal plaatsingen tussen de koppen te verkrijgen. 

5. Actuele feeder/component configuratie in computer ingeven 
Van elke "nieuw" op machine gezette feeder en elke verplaatste feeder wordt de actuele 
positie (kop en positienummer(s) op kop) in de computer ingegeven (ook welk 
componenttype op de feeder zit) . Tevens moet aangegeven worden als feeders van de 
machine gehaald zijn om de gegevens van de belading in de computer actueel te houden. 

6. Breedte transportband aanpassen 
Bij verschil in breedte tussen de omformaten ( = een aantal PCB's van een bepaald type dat 
aan elkaar zit en als geheel over de machine gaat) van de "oude" en de "nieuwe" serie 
wordt de breedte van de transportbaan aangepast. 

7. Pickposities "nieuwe" componenten bepalen 
De pickpositie (precieze coordinaten van de positie van een te picken component) van de 
"nieuwe" en de verplaatste componenttypen wordt bepaald . Dit gebeurt door de 
plaatsingskop (waarop een camera aanwezig is) met behulp van een joystick precies boven 
het eerste component van een rol te manoeuvreren (op een monitor is dit nauwkeurig te 
bekijken) en deze positie vast te leggen. Bij koppen met een lijmkop kan de camera echter 
niet gebruikt worden voor de achterkant (de kant waar zich geen terminal voor de operator 
bevindt) van de machine en moet men dit met het blote oog doen, wat meer tijd kost en 
onnauwkeuriger is. 

8. Set-up check uitvoeren 
Er wordt een "set-up check" uitgevoerd om te controleren of de machine geheel gereed is 
om de nieuwe serie te assembleren. Indien dit niet zo is, moet de operator dit corrigeren. 
Soms is bijvoorbeeld een "nieuw" op de machine gezet componenttype nog niet volledig 
gedefinieerd (bijvoorbeeld de toegestane snelheid van picken en plaatsen) en moet de 
operator de component definitie completeren. Als de set-up check geen foutmelding (meer) 
geeft, kan de machine voor de "nieuwe" serie gestart worden. 

4.4.3 Bestiicken 
In deze paragraaf wordt het bestiicken (met behulp van "zeefdrukken", zie paragraaf 4.4.1) van een 
serie PCB's beschreven, vanaf de toevoer van de eerste PCB van de serie aan de eerste kop. 

In figuur 4.8 is het bestiicken schematisch weergegeven in een flowschema (legenda: zie figuur 
4.6). Hieronder worden de verschillende "activiteiten" nader toegelicht (de nummers 
corresponderen met de nummers in het flowschema van figuur 4.8) : 
I . Eerste omformaat/PCB op transportbaan invoeren 

De eerste PCB (of "omformaat" = meerdere PCB's van een type die aan elkaar vast zitten) 
wordt op de transportbaan ingevoerd. Deze PCB is vantevoren van een barcode-sticker 
voorzien en gezeefdrukt met soldeerpasta. De PCB dient in principe al gezeefdrukt te zijn 
op het moment dat de machine in- en omgesteld is, zodat direct kan worden begonnen met 
bestiicken. 

2. Omformaat/PCB fixeren + positie bepalen (VISION) 
De PCB wordt gepositioneerd en gefixeerd bij de eerste kop en <liens precieze positie wordt 
automatisch met behulp van een camera (het zogenaamde VISION systeem) vastgesteld. 

3. Componenttype op laagste carriage-nummer naar pickpositie 
Een van beide component-carriages verschuift automatisch zodanig dat de feeder met het 
eerste te plaatsen componenttype op de vaste pickpositie staat (zie figuur 4.4) . Het eerste te 
plaatsen componenttype is het voor dit produkt benodigde componenttype dat op het laagste 
carriage-positienummer staat (de benodigde componenten worden op basis van oplopend 
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carriage- positienummer gepickt). 

4. Component picken en plaatsen 
Het eerste component van dit componenttype wordt gepickt en naar de juiste positie boven 
de PCB gebracht, waarna het component geplaatst wordt. Het picken en plaatsen van een 
component wordt ook wel "onserten" genoemd. De snelheid van picken en plaatsen wordt 
voornamelijk be'invloed door het type component. Een groter component kan niet met 
maximale snelheid gepickt en geplaatst worden , omdat deze anders van de "plier" af valt. 
De toegestane pick&place-snelheid diem voor elk componenttype gedefinieerd te zijn. Het 
kan voorkomen dat er tijdens het picken en plaatsen kleine storingen optreden, bijvoorbeeld 
wanneer de plier een component niet kan picken (zogenaamde misspicks). Dit kan 
verschillende oorzaken hebben, zoals: feeder leeg, plier vuil, precieze pickpositie van 
component niet nauwkeurig genoeg bepaald of verschoven en dergelijke. De operator 
corrigeert dit dan, naar gelang de oorzaak. De kans op misspicks is groter bij trilfeeders 
(met bepaalde componenttypen). 

5. Kop terug naar vaste pickpositie 
Nadat het eerste component geplaatst is, gaat de kop terug naar de vaste pickpositie, waar 
het volgende component van deze feeder ondertussen is gekomen, door het draaien van de 
rol (bij rolfeeder) of het trillen van de stick (bij trilfeeder). Ook dit component wordt 
gepickt en geplaatst, net zo lang tot alle benodigde componenten van dit componenttype zijn 
geplaatst. Als een feeder leegraakt en er is een alternatieve feeder (dat wil zeggen: een 
feeder met hetzelfde componenttype), dan schuift deze voor en worden de componenten 
vanaf deze feeder gepickt. Bij de keuze van het volgende te picken componenttype wordt 
weer van de positie van de oorspronkelijke feeder uitgegaan. 
Als een stick op een trilfeeder leeg dreigt te raken, diem deze door de operator te worden 
bijgevuld. Als alle benodigde componenten van het betreffende type geplaatst zijn, 
verschuift het component-carriage zodat de eerstvolgende feeder met een benodigd 
componenttype op de vaste pickpositie is. Dit gaat zo door totdat alle benodigde 
componenten van de eerste kop geplaatst zijn. De PCB wordt dan door de transportband 
naar de volgende kop getransporteerd. 

6. Eerste omformaat/PCB volledig controleren 
De eerste PCB wordt volledig bestiickt en daarna door de operator gecontroleerd met behulp 
van de tekening en een microscoop. Eventuele plaatsingsfouten, zoals bijvoorbeeld 
componenten die 90° gedraaid zitten, worden gecorrigeerd (bijvoorbeeld de rotatie in de 
data van het plaatsingsprogramma aanpassen). De capaciteit die verloren gaat, doordat eerst 
alleen de eerste PCB bestiickt wordt, is afhankelijk van de bewerkingstijd per PCB per kop 
en van het aantal koppen op een machine (gemiddeld betekent dit een stilstandtijd, 
gesommeerd over alle koppen, van ongeveer 30 minuten per serie; vergelijkbaar met de 
"uitlooptijd" van de laatste PCB, zie paragraaf 4.4.2). Het controleren van de eerste print 
duurt gemiddeld ongeveer 15 minuten. 

7. Overige omformaten!PCB 's van de serie bestucken 
De volgende PCB's van de serie worden dan pas op de transportband ingevoerd, waarbij 
een volgende PCB in principe direct ingevoerd wordt als de voorafgaande PCB bij de eerste 
kop weg is. 

8. VKI + eventueel enkele SMT-componenten met de hand plaatsen 
Elke PCB die van de machine komt, ondergaat een visuele controle (VKl genoemd), 
waarbij fouten (bijvoorbeeld verschoven componenten), gecorrigeerd worden. Ook moeten 
soms enkele SMT-componenten met de hand geplaatst worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
componenttypen, die niet door de Zevatech-machines te plaatsen zijn. Het handmatig 
plaatsen van deze SMT-componenten vindt plaats nadat de PCB op de machine klaar is en 
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voordat de PCB's door de IR-oven gaan. 

9. Omformaten!PCB's door IR-oven 
Als alle PCB's van de serie (of een aantal PCB's van de serie) bestiickt zijn, gaan deze naar 
een IR-oven (InfraRood-oven), waarin de soldeerpasta zodanig verhit wordt, dat er 
soldeerverbindingen ontstaan (zie paragraaf 4.4.1) . 

4.4.4 Lijmen 
Hieronder worden de extra "activiteiten" weergegeven in het geval van bestiicken met behulp van 
11 lijmen" (zie paragraaf 4.4.1) . De overige 11 activiteiten" zijn hetzelfde als bij het bestiicken met 
behulp van II zeefdrukken 11

• 

l . PCB 's met eerste kop van lijmdotjes voorzien 
Op de PCB worden lijmdotjes gezet door de 11 lijmdispenser 11 van de eerste kop. 

2 . Componenten op lijmdotjes plaatsen 
Met de eerste kop kunnen nog enkele componenten op de lijmdotjes geplaatst worden. De 
volgende koppen plaatsen de (overige) componenten. 

3. Controleren PCB 's + correcties 
Nadat de PCB's van de machine komen, worden ze gecontroleerd en worden eventueel 
correcties aangebracht als bijvoorbeeld componenten zijn verschoven. 

4. Lijm uit laten harden in IR-oven 
Na controle en eventuele correcties worden de PCB's naar een IR-oven getransporteerd. In 
de oven hardt de lijm uit, zodat de componenten vastzitten. 

In figuur 4.9 is het lijmen schematisch weergegeven in een flowschema (legenda: zie figuur 4.6). 

Figuur 4.9 

2 

start "I i j menn 

PCB's met eerste 
kop van I ijm

dotjes voorzien 

componenten op 
I ijmdotjes 
plaatsen 

controleren PCB's 
3 + correct i es 

I ijm uit laten 
4 harden in 

IR-oven 

einde 

Flowschema lijmen 
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4.4. 5 Kenmerken SMT-machines 
In onderstaande tabel zijn enkele kenmerken van de vier SMT-machines opgesomd. 

Tabel 4.1 Kenmerken van de SMT-machines 

I 
MACIDNE: 

II 
PPMS 

I 
PPM 7.1 

I 
PPM 7.2 

I 
PPM 7.3 

I KENMERK: 

Aantal koppen 3 2 2 2 

Aantal component- 2 2 2 2 
carriages per kop nl. 2 kanten nl. 2 kanten nl. 2 kanten nl. 2 kanten 

Aantal carriage-posities1 per 64 26 54 54 
component-carriage 

Aantal carriage-posities per 128 52 108 108 
kop (2*64) (2*26) (2*54) (2*54) 

Totale aantal carriage- 384 104 216 216 
posities op machine (3* 128) (2*52) (2*108) (2* 108) 

Lijmkop aanwezig ? Ja Ja nee nee 
(bevindt zich altijd bij de 
eerste kop) 

QFP-optie aanwezig ? nee Ja nee ja 
(bij de laatste kop) 

Waar worden trilfeeders op 2e kop, l e kop, l e kop, 1 e kop, 
dit moment neergezet ? voorkant2 voorkant voorkant voorkant 

1 een positie is gebaseerd op een feeder met een breedte van 8 mm; een bredere feeder heeft dus 
meer dan een positie nodig 
2 voorkant: de kant waar de operator de machine m.b.v. een terminal bedient 

In het volgende hoofdstuk zal een analyse van het gebruik van de capaciteit in de SMT-assemblage 
worden gegeven. 
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5 ANALYSE GEBRUIK VAN CAPACITEIT 

5.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van het nuttig gebruik van capaciteit in de SMT
assemblage in de bestaande situatie, waarbij verschillende oorzaken van capaciteitsverlies 
gekwantificeerd worden. In paragraaf 5.2 wordt uiteengezet hoe het nuttig gebruik van de SMT
capaciteit en de invloed van bepaalde factoren op het capaciteitsverlies gemeten is . In paragraaf 5.3 
worden de resultaten van de analyse voor een aantal weken gegeven. Ondermeer op grond hiervan 
is bekeken in welke rich ting naar een oplossing gezocht zal worden. Dit komt in paragraaf 5 .4 aan 
de orde. 

5.2 DE ANALYSE 

In figuur 5.1 is weergegeven in welke categorieen het gebruik van de bruto capaciteit ( = totale 
capaciteit gedurende de tijd dat operators in principe aanwezig zijn (in aantal plaatsingen)) wordt 
onderverdeeld. Dit schema zal in deze paragraaf per categorie nader worden toegelicht. 

< ------------------------------------------------bru to capac i te it------------------------------------------------- > 

I indirecte uren I wachten op order I onvem1ijdb. verloren tijd I snelh . correctie I bei"nvl. cap . verlies I nutti g gebruikt I 

Figuur 5.1 

< ---------------------------netto capaciteit---------------------------------- > 

< --max.haalb. nuttig gebruik-- > 

Schema verdeling bruto capaciteit 

In paragraaf 3.3 werd "nuttig gebruik van netto capaciteit" gedefinieerd als: 

de mate waarin de netto capaciteit, die voor het assembleren van een bepaald produktenpakket 
(aantal en mix) beschikbaar moet zijn, daadwerkelijk benut wordt voor ''puur" lijmen, picken en 
plaatsen van componenten. 

Als meetbare grootheid voor "nuttig gebruik van netto capaciteit" is gekozen: 

Nuttig gebruik van netto capaciteit 

totaal # gerealiseerde onserts over alle koppen in de week ---------~-------------=...,_ ____________ X 1009, 
theor. mogelijk # onserts gedurende netto tijd beschikbaar voor produktenpakket in die week 

gerealiseerde # componentplaatsingen + 1/3 # lijmdotjes x JOO% 
beschikbare netto capaciteit (in # componentplaatsingen) 

__ g~e_r_e_a_l~_e_e_rd_e_#_c_o_m~p_o_n_e_n~~-w_a_t_si_·n~g_e_n_+_I~/3_#---'lij~·m_d_o~lj~e_s _ _ x IOO% 
beschikbare netto machine tijd x # koppen x 2000 ons.f kop/uur 
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Hierbij is van het volgende uitgegaan: 

het zetten van een lijmdotje duurt ongeveer 1/3 van de tijd om een component te picken en 
plaatsen; 
Het picken en plaatsen van een "normaal", klein component duurt 1,8 seconden (volgens de 
specificaties van de Zevatech-machines), dus er kunnen in theorie 2000 componenten per 
kop per uur worden weggezet. 

De "beschikbare netto machinetijd" voor de geassembleerde produkten in een week (per machine) is 
als volgt berekend: 
* bruto machine tijd = # uren dat operators aanwezig zijn 
* totale netto machinetijd = bruto machinetijd - indirecte uren 
* beschikbare netto machinetijd = totale netto machinetijd - wachten op order 
De beschikbare netto machinetijd wordt in het vervolg kortweg "netto machinetijd" genoemd. 

"Indirecte uren" wordt van de bruto machinetijd afgetrokken, omdat dit tijd is waarin de machine 
in die week niet gebruikt kan worden voor bestiicken, onder andere vanwege: 

het moeten opstarten van de machines aan het begin van de dag en het stoppen van de 
machines (voor schoonmaken en dergelijke) aan het eind van de dag; 
onderhoud; 
"grote" machine-storingen (storingen die de operator niet zelf direct kan verhelpen); 
vergadering (machines onbemand) . 

"Wachten op order" houdt in dat een machine stilstaat, omdat er voor deze machine nog geen 
nieuwe produktie-order is uitgegeven. "Wachten op order" wordt niet tot de (beschikbare) netto 
machinetijd gerekend, omdat deze tijd in principe niet voor het in die week bestiickte 
produktenpakket beschikbaar heeft hoeven te zijn. Er zijn twee belangrijke oorzaken van "wachten 
op order". De eerste oorzaak is extern, namelijk: toeleveranciers van componenten (en ook klanten 
zelf die componenten aanleveren) houden zich vaak niet aan de afgesproken leveringstermijnen 
(onder andere door schaarste van componenten, zie ook paragraaf 4.2 .3) . De tweede oorzaak is van 
personele aard, namelijk: een ploeg kan onderbezet zijn (bijvoorbeeld bij ziekte), waardoor ervoor 
gekozen wordt om een machine niet te gebruiken, omdat de aanwezige operators niet alle machines 
kunnen bijhouden. 

Het "maximaal haalbaar nuttig gebruik" in elke week is netto capaciteit minus capaciteitsverlies 
door factoren die in principe niet (of niet op korte termijn) te vermijden zijn, zoals : 

gedurende pauzes wordt met halve ploeg gedraaid , zodat de machines niet volledig bemand 
zijn en langer stilstaan; 
"vaste" insteltijd per serie (bijvoorbeeld het aanpassen van de breedte van de transportbaan) ; 
het eerst volledig afwerken van de voorafgaande serie, voordat een nieuwe serie gestart 
wordt (tijdens het bestiicken van de laatste print van de serie door een kop staat (staan) de 
voorafgaande kop(pen) dan dus stil); 
eerst alleen de eerste print van een serie volledig over de machine laten gaan (vgl. vorig 
punt) + het controleren van deze print, voordat de overige printen van de serie bestiickt 
kunnen worden (uit kwaliteitsoverwegingen) 

Ook wordt bij het bepalen van "maximaal haalbaar nuttig gebruik" rekening gehouden met de 
werkelijke gemiddelde pick&place-tijd per onsert op een machine ten opzichte van de 1,8 seconden 
(uit specificaties van Zevatech) per onsert, waarvan uitgegaan is bij het meten van het nuttig 
gebruik van netto capaciteit. 
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Het verschil tussen maximaal haalbaar en gerealiseerd nuttig gebruik van netto capaciteit bestaat uit 
(op korte termijn) te be'invloeden capaciteitsverlies. De oorzaken van dit capaciteitsverlies zijn 
onderverdeeld in vier categorieen: 
1. Wachten in order: 

Er is een order vrijgegeven voor een machine (in tegenstelling tot de situatie bij "wachten 
op order"), maar de machine wordt toch niet meteen in-/omgesteld of gestart 6f het 
besrucken van de order wordt voortijdig gestaakt. Mogelijke oorzaken kunnen zijn: 

niet alle benodigde componenten zijn in het "werkmagazijn" aanwezig, bijvoorbeeld 
door een discrepantie tussen de werkelijke voorraad en de voorraad in het systeem of 
doordat de componenten in het "centrale magazijn" nog niet zijn gepickt; 
componenten van een bepaald type raken op gedurende de assemblage van een serie 
en er zijn geen extra componenten van dat type in het "werkmagazijn" aanwezig, 
waardoor ze in het "centrale magazijn" gehaald moeten worden; 
de operator is nog met een andere taak bezig, zoals: zeefdrukken van printplaten, 
barcodestickers plakken, visuele controle van PCB's, PCB's in IR-oven invoeren en 
dergelijke. 

2. Omstellen: 
Rollen/sticks met componenten moeten met een feeder op de machine gezet worden, doordat 
niet alle voor een nieuwe serie benodigde componenttypen al op de machine zitten of 
componenttypen worden van kop verwisseld om een betere balans tussen de koppen te 
krijgen (zie paragraaf 4.4.2). 

3. Onbalans: 
De bewerkingstijd per PCB is bij een serie niet evenredig over de verschillende koppen van 
een machine is verdeeld; hierdoor wordt de cyclustijd ( = tijdsinterval tussen het van de 
machine komen van twee opeenvolgende PCB's = langste bewerkingstijd van de koppen) 
langer dan in het geval van een evenredige verdeling tussen de koppen. Hoe deze onbalans 
berekend is, is te vinden in bijlage B, waarin tevens de onbalans per machine voor een 
aantal weken wordt vermeld. 

4. Inefficiency gedurende bestilcken: 
Dit is capaciteitsverlies terwijl de machine bezig is met het plaatsen van componenten (en 
eventueel lijmdotjes) op PCB's, maar dat niet het gevolg is van onbalans . Oorzaken van dit 
capaciteitsverlies zijn: misspicks, "kleine" storingen (kunnen door de operator zelf vrij snel 
verholpen worden), volgende PCB niet op tijd invoeren, "lege" feeders niet op tijd bijvullen 
en dergelijke. 

De gegevens die nodig zijn om alle genoemde aspecten te kunnen kwantificeren, zijn afkomstig van 
uitdraaien van de Zevatech-computers en van lijsten die door de machine-operators zijn ingevuld. 
Op de lijsten wordt ingevuld wat elk kwartier met de machine is gebeurd. Voor de berekening van 
het nuttig gebruik van netto capaciteit in elke week is een spreadsheet ontwikkeld. In bijlage B is 
een voorbeeld van deze spreadsheet opgenomen, met een nadere uitleg van de berekening van 
enkele factoren (in de spreadsheet wordt de term "efficiency" gehanteerd in plaats van "nuttig 
gebruik van netto capaciteit"). 

5.3 RESULTATEN 

Uit een analyse met gegevens uit week 46 van 1995 tot en met week 46 van 1995 blijkt dat de netto 
capaciteit ongeveer 7 4 % van de bruto capaciteit bedraagt. In figuur 5. 2 is het nuttig gebruik van 
deze netto capaciteit voor de genoemde periode grafisch uitgezet voor de SMT-assemblage als 
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geheel. Uit de figuur blijkt dat het nuttig gebruik over alle machines gemiddeld ongeveer 47 % 
bedroeg. In bijlage C wordt het nuttig gebruik van netto capaciteit voor elk van de machines apart 
grafisch weergegeven. Het percentage nuttig gebruik verschilt sterk per machine, varierend van 
ongeveer 32% (voor de PPM 7.3) tot ongeveer 64% (voor de PPM 7.2). In figuur 5.2 is ook 
uitgezet wat het maximaal haalbaar nuttig gebruik (zie vorige paragraat) voor de SMT-machines als 
geheel is geweest en wat het verschil is tussen het maximaal haalbaar en het werkelijk nuttig 
gebruik van netto capaciteit. Dit verschil bedraagt gemiddeld ongeveer 37 % (van de netto 
capaciteit) en bestaat uit te be'invloeden capaciteitsverlies, oftewel uit capaciteitsverlies als gevolg 
van factoren die te vermijden zijn (zie vorige paragraat) . 

% NUTTIG GEBRUIK VAN NETTO CAP. 
over alle machines 

netto cBp. is bruto cBp. ere]. 
% nuttig gebruik 

100~----------=o=n~d=er=h~o~u~d~, ~"=ro~te~'-'s=t=o~r1=·n=en:::......::e~tc::..:..,. 

80 

5UU15'85ill550551ao15oaao35CH50550550150HOll5l 05 J J 5115J 351 ~51 55 1a811 

weken 

~maximaal haalbaar +werkelijk Overschil max.- werk. 

Figuur 5.2 Nuttig gebruik van netto capaciteit per week 

Figuur 5.3 geeft weer hoeveel elke factor (wachten in order, omstellen, onbalans en inefficiency 
gedurende bestiicken) gemiddeld bijdraagt aan dit capaciteitsverlies. "Omstellen" bijvoorbeeld 
veroorzaakt een capaciteitsverlies van 8 % van de netto capaciteit, wat neerkomt op 22 % van het 
totaal te be'invloeden capaciteitsverlies . In bijlage C zijn de gegevens per machine te vinden. 

nuttig gebruik 
47% 

netto capaciteit te beinvloeden 

onbalans 7% 
19% 

oms te llen 8% 
22% 

(dus excl. onderhoud etc .) capaciteitsverlies 

Figuur 5. 3 Categorieen capaciteitsverlies 
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De categorie "inefficiency gedurende bestiicken" blijkt het grootste gedeelte van het 
capaciteitsverlies te veroorzaken, namelijk 43 % van het totale bei:nvloedbaar capaciteitsverlies. De 
categorieen "omstellen" en "onbalans" kunnen niet los van elkaar worden bekeken, omdat deze 
elkaar gedeeltelijk beYnvloeden. Als er veel omgesteld wordt, neemt de onbalans in het algemeen af. 
Dat blijkt onder andere uit bijlage D. "Omstellen" en "onbalans" samen zijn verantwoordelijk voor 
41 % van het te beYnvloeden capaciteitsverlies . Dit komt neer op 15 % van de netto capaciteit dat 
hierdoor verloren gaat en 32% (= 8/47 * 100% + 7/47 * 100% = 17% + 15%) ten opzichte van 
de huidige benutte capaciteit. 

5.4 CONCLUSIES EN AANPAK 

5.4.1 Conclusies 
Het (grote) capaciteitsverlies door de categorie "inefficiency gedurende bestiicken" wordt door een 
aantal verschillende factoren veroorzaakt, zoals misspicks , "kleine" storingen (vrij snel door 
operator te verhelpen), print niet op tijd invoeren, feeders niet op tijd bijvullen en dergelijke. Veel 
van deze factoren zijn organisatorisch van aard. Zo kan een operator niet full-time op een draaiende 
machine letten, omdat hij ook andere taken moet uitvoeren, zoals de visuele controle van 
printplaten, handmontage van componenten die niet door de machines verwerkt kunnen worden en 
dergelijke . Er worden nu al maatregelen genomen om deze "inefficiency gedurende bestiicken" te 
verlagen, zoals het invoeren van extra "visuele controleurs", die zich met een aantal van deze 
neventaken bezig houden. De operators kunnen dan beter zorgen dat een machine blijft draaien. Er 
worden dus al maatregelen getroffen, maar men zal alert moeten blijven op 
verbeteringsmogelijkheden op dit gebied. 

Het capaciteitsverlies door de categorie "wachten in order" is relatief laag. Dit capaciteitsverlies 
heeft voor een groot deel te maken met dezelfde organisatorische factoren als bij "overige" . 

Uit de voorgaande hoofdstukken bleek dat de werkuitgifteplanning en de bepaling van de 
componentbeladingen op de machines vrij ad hoc gebeuren. De werkuitgifte en de beladingen 
hebben een directe invloed op de benodigde hoeveelheid omstellen en onbalans . Deze twee 
categorieen kunnen niet los van elkaar beschouwd worden en veroorzaken samen een relatief groot 
deel (41 %) van het te beYnvloeden capaciteitsverlies. Tevens heeft de hoeveelheid omstellen invloed 
op een gedeelte van de "inefficiency gedurende bestiicken" . Minder omstellen houdt namelijk in dat 
er minder feeders zijn, die net op een machine zijn gezet. Deze feeders vertonen tijdens het 
bestiicken relatief meer problemen (misspicks en dergelijke) dan feeders , die al een tijdje op de 
machine staan als gevolg van een zogenaamd "inleereffect". 

Op grond van het bovenstaande is er voor gekozen het project vooral te richten op het reduceren 
van het capaciteitsverlies door omstellen en onbalans. Dit capaciteitsverlies kan teruggebracht 
worden door een betere, meer systematische werkuitgifteplanning (welke orders op welke machine 
en in welke volgorde) en door een meer systematische beladingsmethode (welke componenttypen op 
welke kop en welke componenttypen van machine halen en dergelijke) , die rekening houdt met 
balans en hoeveelheid omstellen. 

Om (ruwweg) in te kunnen schatten hoeveel capac1te1tswinst te behalen is door een betere 
werkuitgifteplanning en beladingsmethode, is een analyse uitgevoerd met gegevens uit de weken 46 
van 1995 tot en met 5 van 1996 (zie bijlage E). De geschatte capaciteitswinst wordt in tabel 5 . 1 
weergegeven. 
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Tabel 5.1 Geschatte capaciteitswinst 

I CAPACITEITSWINST /JR I ONDERGRENS I SCHATTING I BOVENGRENS I 
MINDER IN-/OMSTELLEN 150.000 ons . 1.500.000 ons . 2.500.000 ons. 

BETERE AFSTEMMING 500.000 ons . 1.000.000 ons . 1.500.000 ons. 
MINDER MISSPICKS 150.000 ons. 275.000 ons. 400. 000 ons . 

TOTAAL 800.000 ons. 2.775.000 ons. 4.400.000 ons. 

TOENAME AANTAL ONSERTS 3 % 10 % 16 % 
( t. o. v. huidige aantal = 

27.500.000 ons./jr) 
ABSOLUTE TOENAME NUTTIG 1.4 % 4.5 % 7.2 % 
GEBRUIK VAN NETTO CAPAC. 

Uit de tabel blijkt dat er waarschijnlijk een aanzienlijke capaCiteitswinst te behalen 1s door een 
betere en meer systematische werkuitgifteplanning en beladingsmethode. 

In de kostprijs-calculatie van Philips Apeldoorn B. V. (kostencalculatie-model '96) wordt gerekend 
met een tarief van /122,- per uur dat een kop van een machine 6f daadwerkelijk aan het plaatsen is 
6f omgesteld wordt. Dit bedrag bestaat voor ongeveer de helft uit "vaste" loonkosten en voor de 
andere helft uit "vaste" machinekosten (inclusief overhead en dergelijke) die aan zo'n kopuur 
toegerekend worden. Ervan uitgaande dat een kop 2000 onserts per uur kan uitvoeren, betekent dit 
een tarief per onsert van /122,-/2000 = /0,06. Als er dus in een jaar 2.775 .000 onserts meer 
onserts uitgevoerd worden, draagt dit 2. 775.000*/0,06 = ±fl 70.000,- extra bij aan de dekking 
van de vaste kosten in dat jaar. Hierbij moet aangetekend worden, dat de grootte van de 
capaciteitswinst ook afhankelijk is van de mate waarin de tijd die vrijkomt door bijvoorbeeld minder 
omstellen, benut wordt voor "puur" bestiicken. Als bijvoorbeeld de categorie "inefficiency 
gedurende bestiicken" procentueel hoog blijft, zal de capaciteitswinst in aantal onserts minder zijn . 
Als bijvoorbeeld de daadwerkelijke capaciteitswinst in aantal onserts de helft is van de genoemde 
2.775.000 onserts, wordt 0,5*2.775.000*/0,06 = ±/85.000 aan de dekking van de vaste kosten 
bijgedragen. 

Bovendien brengen extra orders vaak extra act1v1te1ten, zoals testen en afregelen, met zich mee 
waarop ook een winstmarge zit. Het is dus zinvol om het project toe te spitsen op een meer 
systematische werkuitgifteplanning en beladingsmethodiek, wat bovendien tot meer inzicht in 
toekomstige capaciteitsbezetting leidt (zie paragraaf 3.5). Omdat de SMT-assemblage in principe de 
bottleneck binnen Philips Apeldoorn B. V. is, kan een systematische werkuitgifteplanning in deze 
afdeling tevens als basis dienen voor het produktieplan van de processen in het voor- en natraject 
van de SMT-assemblage. De "winst" die hierdoor behaald wordt, zoals een hogere 
leveringsbetrouwbaarheid, is echter moeilijk te kwantificeren. 

Op grond van het voorgaande is tot de volgende centrale vraag voor het project gekomen: 

Hoe dienen de orders voor verschillende PCB's van een te bestiicken produktenpakket 
op de SMT-machines gepland/herpland te worden en hoe dienen de SMT-machines met 
de benodigde componenten beladen te worden, zodanig dat het doel van het onderzoek 
(zie par. 3.3) wordt bereikt en aan de randvoorwaarden (zie par. 3.4) wordt voldaan? 
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In bijlage F worden de deelvragen vermeld die uit bovenstaande centrale vraag zijn afgeleid . Het 
beantwoorden van de centrale vraag en de afgeleide deelvragen vormt het doel in het onderzoek 
(Verschuren, 1992). 

5.4.2 Aanpak 
Het oorspronkelijke plan van aanpak voor het bereiken van het doel in het onderzoek wordt ook in 
bijlage F weergegeven. Globaal luidt deze aanpak als volgt : 
• blijven volgen van het nuttig gebruik van capaciteit per week; 
• structureren van een 11 plannings- en beladingsmodel 11 (vooronderstellingen, functionele eisen 

en dergelijke); 
• programmeren van het model; 
• toetsen van het model; 
• implementeren van het model in de praktijk. 

Gedurende het project werd duidelijk dat het niet haalbaar was om het gehele model te 
programmeren binnen het tijdsbestek van het afstudeerproject. Hierdoor kon maar een klein 
gedeelte van het model getoetst worden en was implementatie nog niet mogelijk. 

In hoofdstuk 6 zal een overzicht worden gegeven van literatuur die relevant is voor het project, met 
name voor het structureren van een 11 plannings- en beladingsmodel 11

• 
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6 RELEVANTE LITERATUUR 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van literatuur die relevant is voor dit project. Van elk 
artikel warden de hoofdlijnen aangegeven. 

Luzzatto, D. en M. Perona (1993), "Cell formation in PCB assembly based on production 
quantitative data", European Journal of Operational Research, 69, 312-329 
In dit artikel wordt benadrukt dat omsteltijdreductie en het balanceren van werklast over machines 
kritieke factoren zijn om goede operationele resultaten, zoals hoge produktiviteit en lage 
doorlooptijden, te kunnen bereiken bij de assemblage van PCB's. Verschillende invalshoeken die op 
de genoemde twee factoren gericht zijn warden met hun tekortkomingen opgesomd: 

het vergroten van series om minder vaak om te hoeven stellen; nadeel: langere 
doorlooptijden en hogere onderhanden-werk-voorraad; 
algoritmes voor korte-termijn volgordeplanning; nadeel: vaak geen rekening houdend met 
wat al eerder op een machine is geproduceerd (historie van machine), terwijl dit voor 
omstellingen in de PCB-assemblage wel van belang is en de algoritmes gelden vaak alleen 
voor situaties met maar een machine; 
algoritmes op basis van groepentechnologie om het produktenpakket te clusteren in groepen 
PCB-typen met veel gemeenschappelijke componenttypen; nadeel: over het algemeen geen 
rekening houdend met capaciteitsbeperkingen en met specifieke beperkingen in de PCB
assemblage, zoals maximaal mogelijk aantal componenttypen dat op elk moment op een 
machine kan staan. 

Een nieuw algoritme wordt gepresenteerd dat gericht is op het simultaan optimaliseren van 
omstellingen en werklastbalans. Er wordt hierbij rekening gehouden met kwalitatieve (te besti.icken 
PCB-typen en de verschillende componenttypen die hierop voorkomen) en kwantitatieve (produktie
aantal per PCB-type en aantal te plaatsen componenten) aspecten van het te assembleren 
produktenpakket. Ook wordt met enkele andere beperkingen rekening gehouden, namelijk: aantal 
beschikbare machines, produktie-capaciteit van de machines, maximaal aantal feeders wat zich op 
elk moment op een machine kan bevinden. Gesteld wordt dat de omsteltijd bij een produktwissel 
proportioneel is aan het aantal componenttypen dat nog niet op de machine stond en er dus op gezet 
moet warden. Het algoritme vormt 11 cellen 11 van PCB-typen met bijbehorende componenten voor 
een bepaalde tijdsperiode, waarbij elke PCB-component eel aan een machine wordt toegekend. Het 
is een korte-termijn beslissing die vrij gemakkelijk voor verschillende perioden aan te passen is. Er 
warden geen "permanente" PCB-machine cellen gevormd, omdat dit over een langere termijn 
riskant is met het oog op variaties in aantallen te produceren PCB' s van elk type in verschillende 
perioden. Een simulatie met gegevens afkomstig van een werkelijke situatie resulteerde onder 
andere in een omsteltijdreductie van 10-30 % , een doorlooptijdverkorting van ± 25 % en een daling 
van het aantal II te late orders II met 30-65 % . Het algoritme kan niet zondermeer voor de situatie bij 
Philips Apeldoorn warden toegepast. Er wordt namelijk ondermeer van uitgegaan dat de machines 
identiek zijn, zodat elke PCB op elke machine besti.ickt kan warden. Verder wordt er geen rekening 
gehouden met het feit dat een machine uit meerdere plaatsingskoppen kan bestaan. 

Oerlemans, A.G. (1992), Production planning for flexible manufacturing systems, PhD thesis 92-
08, Faculty of Economics and Business Administration, University of Limburg, Maastricht 
Oerlemans richt zich op een aantal problemen binnen de produktieplanning van Flexibele Produktie 
Systemen (FPS), die ook voor de assemblage van printplaten warden gebruikt. Er wordt gesteld dat 
het in deelproblemen splitsen van het totale probleem het risico inhoudt dat geen optimale oplossing 
voor het totaal wordt verkregen. Door de complexiteit van het geheel is het echter zeer moeilijk om 
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het totale probleem in een keer op te lossen, zodat een splitsing in deelproblemen bijna niet te 
vermijden is . Bovendien kan door een opzet met hierarchisch geordende deelproblemen een beter 
inzicht worden verkregen in de fundamentele problemen, die ten grondslag liggen aan het 
produktieplanningsprobleem. Een van de problemen die behandeld wordt, is het vinden van een 
opdrachtenvolgorde, waarbij het aantal gereedschappen (componenttypen in het geval van PCB
assemblage) dat tijdens de produktie aan het gereedschappenmagazijn moet worden toegevoegd 
wordt geminimaliseerd. Het probleem omvat twee sterk onderling afhankelijke vraagstukken, 
namelijk: bepaal welke gereedschappen in het magazijn aanwezig moeten zijn op elk moment om 
het totale aantal op te zetten gereedschappen te minimaliseren bij een gegeven volgorde en bepaal 
een optimale volgorde. Het eerstgenoemde vraagstuk wordt opgelost met behulp van de "KTNS" 
(Keep Tool Needed Soonest) regel. Er wordt gesteld dat deze regel een optimale oplossing geeft, 
dat wil zeggen een oplossing met minimaal aantal keren dat een gereedschap opgezet hoeft te 
worden. Voor het tweede vraagstuk worden diverse oplossingsmethoden getest met behulp van 
simulatie-experimenten, waarbij de "kosten" (minimale aantal tijdens produktie toe te voegen 
gereedschappen) van een bepaalde volgorde bepaald worden met behulp van KTNS. Een van de 
beste oplossingsmethoden was om gegeven een startvolgorde een "buurvolgorde" met lagere 
"kosten" te vinden door twee opdrachten te verwisselen en deze dan als startvolgorde te 
beschouwen, totdat geen "buurvolgorde" met lagere kosten wordt gevonden. Deze methode wordt 
"global 2-opt" genoemd. 

Maimon, O.Z., E.M. Dar-El en T.F. Carmon (1993), "Set-up saving schemes for printed circuit 
boards assembly", European Journal of Operational Research, 70, 177-190 
Het artikel is gericht op het verlagen van produktiekosten in de PCB-assemblage door een efficiente 
planning. De produktie-omgeving bestaat uit twee machines in lijn en er worden kleine series van 
een aantal verschillende PCB's geassembleerd. Twee planningsmethoden worden vergeleken met de 
"traditionele methode" (bij een produktwissel eerst alle componenttypen van de machine halen en 
dan de componenttypen die voor het nieuwe produkt nodig zijn erop zetten). De "Group Set-Up" 
methode zet eerst alle componenttypen op de machine die op twee of meer PCB-typen in het 
produktenpakket voorkomen en laat alle series met alleen deze componenten bestiicken. Daarna 
worden de overige componenttypen voor elke serie apart op de machine gezet. Nadelen van deze 
methode zijn onder andere een hoge onderhanden-werk-voorraad en dubbele "handling" van de 
PCB's, wat meer kwaliteitsproblemen (bijvoorbeeld ontlading van statische elektriciteit wat de 
componenten kan beschadigen) kan geven. De "Sequence Dependent Scheduling" methode probeert 
een volgorde van PCB-typen te construeren, waarbij elk PCB-type zoveel mogelijk componenten 
gemeenschappelijk heeft met zijn voorganger. Er wordt echter geen rekening gehouden met de op 
elk moment op de machine aanwezige componenttypen, wat niet alleen afhankelijk is van het vorige 
PCB-type maar ook van de PCB-typen daarvoor. 

Flynn, B. (1987), "The effects of setup time on output capacity in cellular manufacturing", 
International Journal of Production Research, 25/12, 1761-1772 
In dit artikel wordt het effect van clustering van produkten in families (groepentechnologie) en van 
volgordeplanning op basis van volgorde-afhankelijke omsteltijden onderzocht. Er wordt 
geconcludeerd dat het toepassen van groepentechnologie een verlaging van omsteltijd en daarmee 
een toename van de produktiecapaciteit tot gevolg heeft. Door bovendien bij de volgordeplanning 
rekening te houden met volgorde-afhankelijke omsteltijden wordt de omsteltijd nog verder verkort. 
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Fathi, Y en J. Taheri (1989), "A mathematical model for loading the sequencers in a printed 
circuit pack manufacturing environment", International Journal of Production Research, 27/8, 
1305-1316 
De technologische omgeving waarop dit artikel betrekking heeft is anders dan die bij Philips 
Apeldoorn. De (throughhole) componenttypen die voor een bepaalde PCB nodig zijn, worden 
namelijk door middel van een aparte "sequencer" van verschillende rollen gehaald en op een rol 
gezet, die de componenttypen in volgorde aan de plaatsingsmachine toevoert. Enkele problemen die 
bij de planning van deze "sequencers" naar voren komen zijn echter wel vergelijkbaar met de 
problemen bij de produktieplanning van SMT-machines met de componentfeeders op de machine 
zelf. De problemen zijn namelijk: het toewijzen van PCB-typen (met bijbehorende componenttypen) 
aan de sequencers en het bepalen van de volgorde van de PCB-typen bij elke sequencer, met als 
doel om de totale omsteltijd te minimaliseren en tevens een gelijke verdeling van de werklast over 
de sequencers te verkrijgen. Het aantal feeders dat op een sequencer kan staan, is hierbij een 
belangrijke factor. Er wordt een hierarchische aanpak voor deze problemen aanbevolen. Deze 
aanpak komt op het volgende neer : bepaal in een eerste stap per sequencer een groep van PCB
typen, met overeenkomende componenttypen, en bepaal bij stap 2 per sequencer een volgorde van 
PCB-typen met minimale omsteltijd, gegeven het resultaat van stap 1. Als criterium om 
verschillende oplossingen bij stap I te kunnen vergelijken, wordt gehanteerd : het totale aantal aan 
een sequencer toegekende componenttypen minus het maximaal mogelijke aantal componenttypen 
per sequencer. Dit criterium is gebaseerd op het intui"tieve argument, dat hoe minder 
componenttypen het maximaal mogelijke aantal overschrijden, hoe minder omstellingen 
waarschijnlijk nodig zijn. 

Gron alt, M., R. Zeller, M. Grunow en H. 0. Gunther (1996), "A heuristic for component 
switching on SMD placement machines", Proc. lgls, 523-532 
Vier problemen bij de SMT-assemblage van printplaten worden aangegeven in de situatie met een 
machine met een kop , te weten: bepalen van de ordervolgorde, welke componenttypen van de 
machine halen bij elke produktwissel, op welke carriage-posities de componenttypen zetten en van 
welke feeder een component picken bij meerdere feeders met hetzelfde componenttype . Als er veel 
kleine series van verschillende PCB's worden geassembleerd zijn vooral de eerste twee problemen 
van belang en het derde probleem voor wat betreft het op de machine kunnen zetten van feeders die 
meerdere carriage-posities innemen. In een eerder artikel van enkele van dezelfde auteurs (Gunther 
et al. , 1995) wordt een heuristiek gegeven voor het bepalen van de ordervolgorde, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de zogenaamde "global 2-opt" methode (zie ook Oerlemans (1992)) . Om het 
aantal keren te minimaliseren dat componenttypen op machine gezet moeten worden bij een gegeven 
ordervolgorde, wordt in dit artikel in een eerste fase een aangepaste "KCNS" (Keep Component 
Needed Soonest; vergelijkbaar met KTNS-regel in Oerlemans (1992)) regel toegepast om 
componenttypen van de machine te halen. Deze regel verschilt van de oorspronkelijke KCNS-regel 
door ook rekening te houden met verschillende feederbreedtes . Bredere componenttypen worden 
namelijk als eerste van de machine gehaald als verschillende componenttypen op hetzelfde moment 
weer nodig zijn, zodat meer ruimte in een keer wordt vrijgemaakt. Het resultaat van het toepassen 
van deze regel (dat wil zeggen: vrije carriage-posities) wordt in de volgende fase als basis gebruikt 
om "nieuwe" componenttypen aan carriage-posities toe te kennen. De componenttypen worden 
toegekend door, startend met de eerste carriage-positie, steeds het componenttype dat op de meeste 
opeenvolgende orders voorkomt, aan deze positie toe te kennen. Hierbij moet rekening worden 
gehouden met een al eerder voor een aantal orders aan de positie toegekend componenttype en met 
de eerste order waarvoor een componenttype nodig is. 

Multi-model PLUS: een toegevoegde waarde in de geautomatiseerde assemblage van printplaten 

31 



PHILIPS 
Sadiq, M., T.L. Landers en G. Taylor (1993), "A heuristic algorithm for minimizing total 
production time for a sequence of jobs on a surface mount placement machine", International 
Journal of Production Research, 3116, 1327-1341 
Een algoritme wordt gepresenteerd dat de "optimale" volgorde van een aantal orders bepaald door 
de "kosten" voor alle mogelijke volgordes met elkaar te vergelijken. De "kosten" zijn hierbij het 
aantal keren dat een componenttype op machine moet worden gezet plus het aantal keren dat een 
componenttype van machine moet worden gehaald. Deze "kosten" worden ook hier voor elke 
volgorde bepaald door gebruik te maken van een regel, die ook is gebaseerd op KCNS, maar 
daarvan afwijkt door met verschillende feederbreedtes rekening te houden. Een van de verschillen 
met de regel die door Gronalt et al. (1996) wordt gehanteerd is het volgende. Als er maar een 
carriage-positie hoeft worden vrijgemaakt, komt een smalle feeder eerder in aanmerking om van 
machine gehaald te worden dan een brede feeder. Het idee hierachter is dat het relatief "moeilijker" 
is om een breed componenttype later opnieuw op de machine te zetten dan een smal 
componenttype. Verder worden de brede componenttypen v66r de smalle componenttypen op de 
machine gezet omdat het "moeilijker" is om voor de brede componenttypen ruimte te vinden. Bij 
Gronalt et al. worden de componenttypen die op de meeste opeenvolgende orders voorkomen als 
eerste op de machine gezet. Hierbij is de breedte van het componenttype niet van belang. 
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7 HET PRODUKTIEPLANNINGSSYSTEEM: MULTI-MODEL P.L. U.S. 

7.1 INLEIDING 

Zoals uit de vorige hoofdstukken blijkt, kan de capaciteit in de SMT-assemblage beter worden 
benut als gebruik wordt gemaakt van een meer systematische werkuitgifteplanning en 
beladingsmethode. Om dit te bereiken is een systeem ontwikkeld met de naam "Multi-model 
P.L.U.S." (Planning Loading and Unloading System). Met "multi-model" wordt bedoeld dat in de 
SMT-assemblage over een machine/lijn verschillende produkten gaan, in tegenstelling tot "single
model" waarbij per machine/lijn slechts een specifiek produkt geproduceerd wordt. De term 
"mixed-model" wordt evenals "multi-model" gebruikt als verschillende produkten over een 
machine/lijn gaan, maar bij "mixed-model" is de seriegrootte per definitie gelijk aan een en dat is 
hier niet het geval (Van Zante-de Fokkert en De Kok, 1995). "Planning" heeft betrekking op de 
werkuitgifteplanning (welke orders op welke machine en in welke volgorde) en "Loading and 
Unloading" op de beladingsmethodiek (welke componenttypen op welke kop en welke 
componenttypen van machine halen en dergelijke). In paragraaf 7 .2 wordt eerst een overzicht 
gegeven van het gehele systeem, dat uit verschillende beslissingsniveaus bestaat. In paragraaf 7. 3 
tot en met 7 .6 worden de deelproblemen op deze niveaus nader toegelicht en worden algoritmes 
gepresenteerd waarmee oplossingen voor de deelproblemen kunnen worden bepaald. 

7.2 OVERZICHT MULTI-MODEL P.L.U.S. 

7.2.1 Structuur 
Het systeem bestaat in principe uit drie niveaus waarop beslissingen worden genomen. De drie 
niveaus verschillen in de lengte van de horizon waarop de te nemen beslissingen betrekking hebben. 
De drie niveaus zijn (in volgorde van afnemende planningshorizon) : 

1. Toekenning van orders aan machines, incl. bezettingsplanning 
nadruk op omsteltijdverkorting door "clustervorming" van orders, maar ook meer inzicht in 
toekomstige capaciteitsbezetting door inplannen van orders tegen "werkelijke" capaciteit 

2. A. Toewijzing van componenttypen aan koppen van machine 
nadruk op reduceren van capaciteit die verloren gaat doordat de bewerkingstijd voor een 
PCB niet gelijkmatig over de koppen is verdeeld ("onbalans") 
B. Bepaling van volgorde orders per machine 
opnieuw nadruk op omsteltijdverkorting door "slimme" volgorde van orders 

3. Bepaling omstellingen per produktwissel 
opnieuw nadruk op omsteltijdverkorting door een "slimme" keuze van componenttypen die 
van machine gehaald moeten worden en door aan operator aan te geven wat precies te doen 
bij omstellen naar "nieuwe" order (welke componenttypen op welke carriage-posities precies 
etc .) 

De genoemde beslissingen zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Een beslissing schept voorwaarden 
waarbinnen een beslissing op een lager niveau genomen kan worden. Om componenttypen aan de 
koppen van een machine toe te kunnen kennen (niveau 2A), moet eerst bekend zijn welke PCB
typen, met bijbehorende componenttypen, op deze machine besttickt moeten worden (niveau 1). Dit 
moet ook bekend zijn als de volgorde van de orders op de machine bepaald wordt (niveau 2B). De 
combinatie van het clusteren van orders in groepen per machine (niveau 1) en het daarna bepalen 
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van een volgorde van orders per machine (niveau 2B) komt overeen met de aanpak in Flynn ( 1987) 
en in Fathi en Taheri (1989). Om te kunnen bepalen wat bij een produktwissel gedaan moet 
worden, moet bekend zijn naar welk PCB-type omgesteld moet worden (niveau 2B) en welke 
componenttypen voor dit PCB-type op welke kop gezet moeten worden (niveau 2A). In figuur 7. 1 
is het bovenstaande schematisch weergegeven. 

niveau 
1 

Multi-model P.l.U.S. 

TOEKENNING ORDERS AAN 
MACHINES, INCL. 

BEZETTINGSPLANNING 

niveau 
2 

TOEKENNING COMP. BEPALING VOLGORDE 
ORDERS PER MACHINE 

niveau 
3 

AAN KOPPEN 
VAN MACHINE 

,.----------.... 
•-------------- • besllsslngsvartabele 

Figuur 7.1 Multi-model P.L. U.S . 

• beslissingsproces 

De toekenning van componenttypen aan de koppen van een machine (niveau 2A) en de bepaling van 
de volgorde van orders per machine (niveau 2B) komen naast elkaar op niveau 2 voor . Een van de 
redenen hiervoor is, dat ze op dezelfde planningshorizon betrekking hebben. Bovendien blijkt uit 
bijlage D, dat "onbalans" (waar niveau 2A vooral op gericht is) en "omstellen" (waar niveau 2B 
vooral op gericht is) in principe negatief gecorreleerd zijn. Bij het bepalen van een oplossing op 
niveau 2A moet dus opgepast worden dat deze oplossing niet ten koste gaat van een goede 
oplossing op niveau 2B en vice versa. In het systeem is daarom het algoritme voor niveau 2A 
zodanig opgezet dat de oplossing op dat niveau voor de volgorde van orders (niveau 2B) bijna niet 
meer uitmaakt, omdat elk componenttype zoveel mogelijk voor alle orders waarop deze voorkomt 
aan dezelfde kop van een machine wordt toegewezen (zie paragraaf 7.4). 

Bij het bepalen van welke componenttypen van de machine gehaald moeten worden bij een 
produktwissel (niveau 3) is het van belang om te weten welke PCB-typen, met bijbehorende 
componenttypen, op langere termijn aan de machine zijn toegekend (niveau 1). Om verschillende 
volgordes onderling te kunnen vergelijken is een indicatie nodig van de "kosten" die uit een 
bepaalde volgorde resulteren. Daarom worden op niveau 2B de "kosten" van verschillende 
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volgordes met behulp van mveau 3 bepaald, waarna de volgorde met de laagste "kosten" wordt 
gekozen. 

Om een "optimale" oplossing te verkrijgen, zouden alle genoemde beslissingen simultaan bekeken 
moeten worden. Door de complexiteit van het geheel is <lit echter in de praktijk zeer moeilijk. Ook 
het optimaal oplossen van meer theoretische problemen vraagt exponentieel veel rekentijd, waardoor 
het optimaal oplossen van grotere problemen extreem lang duurt (Oerlemans, 1992). Door een 
hierarchisch gestructureerde aanpak van de verschillende beslissingen, zoals weergegeven in figuur 
7 .1, kan toch tot een goed overall resultaat worden gekomen zonder extreem lange rekentijden en 
wordt een goed inzicht verkregen in de fundamentele problemen waaruit het totale 
produktieplanningsprobleem is opgebouwd (Oerlemans, 1992; Fathi en Taheri, 1989; Gronalt, 
1996; Rothhaupt, 1995). 

7.2.2 Vooronderstellingen 
Hieronder volgen een aantal vooronderstellingen, waarvan bij het ontwikkelen van het systeem 1s 
uitgegaan: 

1. lndien een PCB-type aan de ene kant gezeefdrukt wordt en aan de andere kant gelijmd , 
wordt een order voor <lit PCB-type gesplitst in twee orders, een voor de "pastazijde 11 en een 
voor de 11 lijmzijde 11

• Hierbij moet aangetekend worden <lat de pastazijde altijd v66r de 
lijmzijde bestiickt moet worden, waarmee het systeem dus rekening moet houden. 

2. Elke order wordt in principe uniek aan een machine toegewezen. Indien <lit absoluut 
noodzakelijk mocht blijken te zijn, kan een order toch aan meerdere machines worden 
toegewezen, door deze als het ware te splitsen in twee ( of meer) fictieve II suborders 11

• 

Een order kan ook gesplitst worden in suborders als men een gedeelte van de order in de 
ene week en een ander gedeelte in een andere week wil bestiicken. 

3. Alle SMT-componenten die nodig zijn voor een produktie-order die in een bepaalde week is 
gepland, zijn aan het begin van deze week in het magazijn beschikbaar. 

4. De "standaard 11 pick&placetijd per component is 1,8 seconden (specificaties Zevatech) op 
elke kop van elke machine. 

5. De daadwerkelijke pick&place-tijd per component is alleen afhankelijk van het 
componenttype ("component definition" Zevatech-computers). Grotere componenten dienen 
langzamer gepickt en geplaatst te worden (zie ook paragraaf 4.4 .3) . De pick&place-tijd is 
dus niet afhankelijk van de positie van de feeder op de component-carriage en ook niet van 
welke machine of kop de plaatsing uitvoert. 

6. De tijd nodig om een lijmdotje te zetten is 0 ,6 seconden. 
7. De omsteltijd per produktwissel bestaat uit een "vaste" in-/omsteltijd plus een omsteltijd per 

componenttype, <lat op de machine gezet wordt (zie bijlage G voor een analyse van de 
omsteltijd) . Onder andere Luzzatto en Perona (1993) en Maimon et al. (1993) gaan ook van 
een omsteltijd per op te zetten componenttype uit. Als een componenttype van de ene kop 
naar de andere kop verplaatst wordt, geldt <lit dus als een componenttype op de machine 
zetten. De tijd voor het van de machine halen van een rol/stick zit als het ware in de tijd 
voor het op de machine zetten van een rol/stick. De waardes voor 11 omsteltijd per 
componenttype 11 en 11 vaste in-/omsteltijd 11 zijn bepaald door de analyse van de omsteltijd , te 
vinden in bijlage G. 

8. De hoeveelheid "problemen bij het picken en plaatsen 11 stijgt met het aantal rollen/sticks , die 
bij het omstellen naar een 11 nieuwe 11 order op de machine gezet zijn of op een andere positie 
op de machine gezet zijn (deze moeten eerst 11 ingeleerd 11 worden, !open niet meteen zonder 
fouten). 
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9. Componenten op trilfeeders geven meer pickproblemen dan componenten op rollen. Een 

kwantitatieve analyse hiervan is te vinden in bijlage H . 
10. Op een machine komt elk componenttype op elk moment maximaal op een feeder voor. 
11. Voor de trilfeeders wordt op elke machine permanent een aantal carriage-posities bij een van 

de koppen gereserveerd (dus alle trilfeeders bij een kop van een machine). Dit is gedaan 
omdat trilfeeders meerdere componenttypen kunnen bevatten en kunnen varieren in breedte. 
Als het systeem hiermee gedetailleerd rekening zou moeten houden, wordt het probleem nog 
veel complexer (onder andere door de talloze verschillende configuraties die per trilfeeder 
mogelijk zijn) dan het al is, terwijl de extra toegevoegde waarde waarschijnlijk gering is. De 
operators kunnen zelf de componenttypen binnen trilfeeders combineren en op de 
gereserveerde carriage-posities zetten. 

7.3 NIVEAU 1: ORDER-MACHINE TOEKENNING 

7.3.1 Doel 
Het doel van beslissingsniveau 1 is het volgende: 

Het beperken van de omsteltijd door middel van het clusteren van orders (voor elke machine een 
groep orders), waarbij tevens de capaciteit per machine per week Zo goed mogelijk wordt bezet. 

Op niveau 1 wordt getracht het aantal aan een machine toegekende componenttypen (die nog niet op 
de machine stonden), gesommeerd over alle machines, zo klein mogelijk te houden (dus clusters 
van orders voor PCB-typen die veel componenttypen onderling en met de componenten al op de 
betreffende machine aanwezig gemeenschappelijk hebben) . Op deze manier komt elk componenttype 
op zo weinig mogelijk machines voor, waardoor het aantal componenttypen dat minstens een keer 
op een bepaalde machine gezet moet worden, gesommeerd over alle machines, zo klein mogelijk is. 

7.3.2 Algoritme 
Het algoritme voor niveau 1 is geformuleerd, zoals beschreven in figuur 7 .2 . Een flowschema van 
het algoritme is te vinden in bijlage J, waarbij de nummers in het flowschema corresponderen met 
de nummers van de stappen in het algoritme. In paragraaf 7.3.4 wordt het algoritme nader 
toegelicht. In bijlage K worden de gewenste eigenschappen van de gebruikersinterface voor dit 
niveau vermeld. 

7.3.3 Inputgegevens 
De gegevens die nodig zijn om het algoritme van niveau 1 uit te kunnen voeren worden hieronder 
vermeld: 

* 

* 

* 
* 

* 

startbelading op elke machine : componenttypen per kop van de machine al aanwezig bij start 
van het algoritme; 
produktie-orders voor elke week van planperiode 1 (zowel "vaste" als waarschijnlijke 
orders), met hun vroegst mogelijke produktie-week (VW; voornamelijk door 
componentenbeschikbaarheid bepaald) en laatst toegestane week gereed in SMT-assemblage 
(L W; door leveringsdatum en doorlooptijd nabewerkingen bepaald). 
bruto machinetijd per machine per week. 
stuklijsten met in SMT-afdeling te plaatsen componenten voor elk PCB-type in het 
genoemde orderpakket; 
per PCB-type of het een "pastaprint" of een "lijmprint" betreft (dubbelzijdig PCB-type 
wordt opgesplitst in een PCB-type "pasta" en een PCB-type "lijm"; bij een produktie-order 
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stap 1. 
stap 2 . 
stap 3. 

stap 4 . 
stap 5. 
stap 6. 

stap 7. 

stap 8. 

stap 9. 

stap 10. 

PHILIPS 

w:=l 
Bepaal de orders waarvoor laatst toegestane produktie-week LW = w; n: =2. 
Ken orders, die maar op een machine kunnen, voor week w aan de betreffende machine toe. 
Voer capaciteitscheck uit: 
* indien capaciteitscheck o.k. voor elke machine: ga naar stap 5. 
* indien capaciteitscheck niet o.k. voor een of meerdere machines: ga naar stap 4 . 
Gebruiker past situatie aan. Ga terug naar capaciteitscheck van stap 3. 
Bepaal score op criterium voor elk van de orders die op n machines kunnen . 
Voer de order-machine toekenning (voor week w) uit met de "beste" score op het criterium. 
Als er nog orders zijn met LW = w, die op n machines kunnen en niet zijn toegekend: ga terug naar stap 
5. 
Anders: 

* 
* 

als n<4: n: =n+l en ga terug naar stap 5; 
als n=4: voer capaciteitscheck uit: 

* indien o. k.: ga naar stap 10; 
* indien niet o. k.: ga naar stap 7. 

Bepaal per order die voor week w aan overbezette machine is toegekend of de order aan een mogelijke 
altematieve machine kan worden toegewezen, zonder de capaciteit van die machine te overschrijden. 
Als er orders zijn waarvoor dit geldt: ga naar stap 8. 
Als er geen orders zijn waarvoor dit geldt: gebruiker past situatie aan ; n: =2 en ga terug naar stap 5. 
Bepaal voor elk van deze orders het aantal "extra " componenttypen dat bij het aan elke mogelijke 
altematieve machine toekennen (ten opzichte van toekenning aan zijn "l ' " machine), op machine moet 
worden gezet. 
Ken de order, waarvoor "aantal extra" het kleinste is, aan de betreffende alternatieve machine toe. 
Voer capaciteitscheck uit : 
* indien o.k.: ga naar stap 10; 
* indien niet o.k. : ga terug naar stap 7. 
Probeer doorgeschoven en latere orders in te passen in toekenning voor week w (zie subalgoritme) . 
Als w < 8: ga naar stap 11. 
Als w=8: STOP. 

stap 11. w: =w + 1; ga terug naar stap 2. 

Ad stap 10 Subalgoritme "inpassen orders": 
stap 1. x: = 1 
stap 2. Beschouw orders die naar week w + 1 zijn doorgeschoven en bepaal order-machine combinatie met de 

"beste" score op het criterium. 
stap 3. Probeer deze order-machine combinatie alsnog in week w "in te passen". 

Als alle doorgeschoven orders geprobeerd zijn: 
* als er orders zijn met LW ;:: w+x en VW :s; w: ga naar stap 4; 
* anders : einde subalgoritme. 
Als nog niet alle doorgeschoven orders geprobeerd zijn: ga terug naar stap 2. 

stap 4 . Beschouw orders waarvoor geldt dat LW = w+x en VW :s; w en bepaal order-machine combinatie met 
"beste" score op criterium. 

stap 5 . Probeer deze order-machine combinatie in week w "in te passen" . 

Figuur 7.2 

Als alle orders met LW = w+x en VW :s; w geprobeerd zijn: x:=x+l en ga terug naar stap 3 (vanaf 
"als alle doorgeschoven orders geprobeerd zijn"). 
Anders : ga terug naar stap 4. 

Algoritme niveau 1 
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voor een dubbelzijdige print mag de II lijmprint 11 -order nooit in een vroegere week worden 
gepland dan de 11 pastaprint 11 -order); 

* 
* 

op welke machine(s) elk PCB-type bestlickt kan worden; 
11 plaatsingssnelheidfactor 11 per componenttype: percentage van de 11 standaard-
plaatsingssnelheid 11 

( = 2000 componentplaatsingen/uur); 
* aantal lijmdotjes per component voor elk componenttype, dat op een lijmprint voorkomt. 

7.3.4 Toelichting 
In deze paragraaf wordt eerst een algemene toelichting bij het algoritme (zie figuur 7.2) gegeven. 
Daarna worden de afzonderlijke stappen in het algoritme nader toegelicht. 

Algemeen: 
Orderniveau 
Het clusteren gebeurt op orderniveau en niet op PCB-niveau (met dit laatste wordt bedoeld: het 
vormen van groepen PCB-typen per machine voor langere termijn) om te voorkomen dat een 
machine in de ene week overbezet is en in de andere week bijna geen werk heeft door variaties in 
aantallen te produceren PCB's van elk type (zie Luzzatto en Perona, 1993). Door orders te 
clusteren kan beter rekening worden gehouden met de capaciteitsbezetting per machine in elke 
week. 

Vroegst mogelijke en laatst toegestane produktie-week 
Per order geldt een vroegst mogelijke en laatst toegestane produktie-week, in tegenstelling tot 
Luzzatto en Perona (1993) waarbij de te produceren orders per week vast liggen. Om zo weinig 
mogelijk onder- of overbezetting per machine per week te bereiken, kan dus nog met de produktie
weken van de orders worden geschoven. 

Order voor order 
In het algoritme worden de orders een voor een aan een machine toegekend, waarbij steeds alle 
mogelijke order-machine toekenningen tegen elkaar worden afgewogen. 

Stap 2: 
lnterne leveringsdatum 
Bij het toekennen van orders aan machines voor een bepaalde week w, worden eerst de orders 
toegekend, waarvoor week w de laatst toegestane week (L W) is en die nog niet eerder zijn 
toegekend. Op deze manier wordt zoveel mogelijk getracht aan de interne leveringsdatum (voor de 
SMT-assemblage) van elk produkt te voldoen. 

Stap 3: 
Orders op een machine mogelijk 
Orders die maar op een machine kunnen, moeten op die betreffende machine besttickt worden en 
kunnen dus alvast worden toegekend. 

Capaciteitscheck 
Om te voorkomen dat er meer orders in een week aan een machine worden toegekend dan deze qua 
capaciteit in die week aan kan, wordt bij een 11 capaciteitscheck11 de bezettingsgraad voor elke 
machine min elke week w (BGm(w)) vergeleken met het 11 effectieve-capaciteit-ratio 11 (=Em: fractie 
van de bruto koptijd dat beschikbaar is voor puur onserten plus omstellen, zoals in het verleden 
11 bewezen 11

) voor de machine. In bijlage I zijn grafieken opgenomen van de berekende effectieve
capaciteit-ratio's per machine in een aantal weken. De bezettingsgraad wordt als volgt berekend: 
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tot.koptijd benodigd voor puur onserten (incl. lijmen) + min. omsteltijd x #koppen x slackfactor(> 1) 

BG m(w) = ---'----=-----"-----'-------'-----=-----'-------=----'-'-----=----'---'-
bruto machinetijd machine m x # koppen 

De totale koptijd die nodig is voor het "puur" onserten (incl. lijmen) van de toegekende orders 
wordt berekend door de "bewerkingstijd" per order te sommeren over alle in week w aan machine 
m toegekende orders . De "bewerkingstijd" voor een order wordt als volgt berekend, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen een "pasta-" en een "lijm-print": 

Bewerkingstijd voor order PCB - type x (pasta) = 

aantal PCB's typex x L [aantaltepl.comp. x stand.pl.tijd x 100/pl.snelhfactor] 
comp.typen 

Bewerkingstijd voor order PCB-type y (lijm) = 

aantal PCB's typey x L [aantaltepl.comp. x (stand.pl.tijd x 100/pl.snelhfactor + #lijmdotjesp.comp. x lijmtijd)] 
comp.typen 

Met de verschillen in pick&place-snelheid per componenttype (als gevolg van verschillen in 
componentgrootte en componentvorm) wordt rekening gehouden, door voor elk componenttype de 
pick&place-tijd per plaatsing te vermenigvuldigen met 100/plaatsingssnelheid-factor 
( "plaatsingssnelheidfactor": percentage van de "standaard-plaatsingssnelheid" waarmee het 
component geplaatst mag worden). 
De "minimale omsteltijd" wordt als volgt bepaald: 

Minimale omsteltijd = 

[extra aan mach.m toegek. comp.typen x omstelt. per comp.t.] + [aantal toegek.orders x "vaste" in-/omsteltijdj 

Het aantal "extra aan machine m toegekende componenttypen" in week w wordt bepaald door het 
aantal componenttypen in orders, die in week w aan machine m zijn toegekend, te verminderen met 
wat daarvan al op de machine stond bij aanvang van het algoritme of al eerder in de vorige weken 
was toegekend. Om de waardes voor "omsteltijd per componenttype" (0,085 uur) en "vaste in-/ 
omsteltijd" (0,8 uur) te bepalen is een analyse uitgevoerd, die te vinden is in bijlage F. De 
"minimale omsteltijd" is een soort ondergrens, die door de slackfactor gecorrigeerd wordt tot 
"verwachte omsteltijd" . De "slackfactor" is afhankelijk van de mate waarin door de op niveau 2 en 
3 te nemen beslissingen een zo laag mogelijke omsteltijd wordt bereikt en zal aan de hand daarvan 
moeten worden aangepast, indien nodig. 

Stap 4: 
Gebruiker past aan 
Als bij de capaciteitscheck van stap 3 blijkt dat een machine overbezet is in week w, wordt aan de 
gebruiker de keuze gelaten om: 
* extra bruto machinetijd in te voeren (bv. zaterdag overwerken); 
* 6f een voor week w toegekende order op overbezette machine door te schuiven naar week 

* 
w+l; 
6f een op de overbeladen machine toegekende order te splitsen in twee "suborders" , waarbij 
een suborder doorgeschoven wordt naar week w + 1. 

Hierna wordt weer een capaciteitscheck (zie stap 3) uitgevoerd om na te gaan of er toch nog steeds 
een overbezette machine is. 
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Stap 5: 
Orders op toenemende keuze-mogelijkheid 
Van de orders met LW = w worden eerst de orders toegekend voor PCB-typen die maar op weinig 
machines bestiickt kunnen worden (zie ook stap 3). De orders waarvoor de keuzemogelijkheden 
toch al beperkt zijn , worden dus als eerste aan een machine toegekend, waardoor al meer (namelijk 
orders en dus componenttypen al aan de machines toegekend) bekend is bij het toekennen van de 
orders die op veel machines kunnen. Deze laatste orders kunnen dan "beter" aan een machine 
toegekend worden. Als een order met beperkte keuze-mogelijkheden namelijk als laatste zou 
worden toegekend, is het mogelijk dat de order qua componenttypen beter op machine A of B past, 
maar alleen aan machine C of D toegewezen kan worden. In tegenstelling tot Luzzatto en Perona 
(1993) zijn de machines dus niet identiek en kan niet elk PCB-type door elke machine worden 
bestiickt. 

Criteria 
Bij het order voor order toekennen moet een bepaald criterium worden gehanteerd. Er zijn enkele 
criteria geformuleerd en de prestaties van deze criteria zullen door tests vergeleken moeten worden. 
De criteria zijn: 
A. Zoek de order-machine combinatie met het kleinste aantal componenttypen dat voor de order 

nodig is maar niet in de "startbelading" en/of de eerder toegekende orders voor de machine 
voorkomt. Een soortgelijk criterium wordt door Luzzatto en Perona (1993) gebruikt bij de 
vorming van "PCB-component cellen". Ook in Oerlemans (1992) wordt dit criterium als een 
van de mogelijke criteria gehanteerd bij de vorming van groepen van PCB-typen. Bij een 
"gelijkspel" tussen verschillende order-machine combinaties wordt het volgende criterium 
gebruikt: "grootste aantal overeenkomende componenttypen", dat wil zeggen: het grootste 
aantal componenttypen dat voor de order nodig is en al in de "startbelading" en/of eerder 
toegekende orders voor de machine voorkomen (Oerlemans, 1992). 

B. "Grootste aantal overeenkomende componenttypen" kan ook als eerste criterium worden 
gehanteerd, en "kleinste aantal extra" als het volgende criterium bij gelijkspel tussen 
verschillende order-machine combinaties (Oerlemans, 1992) . 

C. Een derde mogelijkheid is om direct een combinatie van de twee genoemde criteria als 
criterium te gebruiken, namelijk: zoek de order-machine combinatie waarvoor het ratio 
11 aantal overeenkomende componenttypen" /" aantal extra componenttypen" (bij de noemer 1 
optellen, om delen door nul te voorkomen) het grootst is . 

Stap 6: 
Beste "score" toekennen 
De order-machine toekenning met de 11 beste 11 score op het bij stap 5 gebruikte criterium wordt 
uitgevoerd. Als een order met meerdere machines hetzelfde (en het "beste" in vergelijking met 
andere order-machine combinaties) scoort op het gekozen criterium, wordt de order aan die 
machine toegekend, waarvoor de fractie van het totale aantal carriage-posities op de machine dat al 
door eerder toegekende componenttypen wordt "bezet", het kleinst is . Hierdoor wordt ook rekening 
gehouden met de "carriage-ruimte" die op elke machine aanwezig is en dus indirect met de kans dat 
componenten van de machine moeten worden gehaald en later weer op de machine moeten worden 
gezet. 

In.finite loading 
Dit toekennen van orders gaat door, totdat alle orders met LW = w zijn toegekend . Dit is een 
vorm van II infinite loading": plannen zonder rekening te houden met capaciteitsbeperkingen. Hierna 
wordt weer een capaciteitscheck (zie stap 3) uitgevoerd. 
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Stap 7: 
Alternatieve machines 
Als bij de capaciteitscheck van stap 6 blijkt dat een machine overbezet is in week w, wordt gekeken 
of er op de overbezette machine orders zijn, die op een of meer alternatieve machines kunnen en 
ook op een alternatieve machine qua capaciteit passen. 

Gebruiker past aan 
Als er geen order (meer) is die op een van zijn alternatieve machines past, wordt aan de gebruiker 
een keuze geboden om de situatie aan te passen (zie stap 4) . Hierna worden alle toekenningen van 
orders aan machines gewist, behalve voor de orders die maar op een machine kunnen. De reden 
hiervoor is dat in de gewijzigde situatie (bijvoorbeeld een order naar week w + I doorgeschoven) de 
orders anders zouden kunnen worden toegekend . Bovendien is eerst nog geprobeerd om orders van 
machine te verwisselen (zie stap 8), wat in de gewijzigde situatie misschien niet nodig is . 

Stap 8: 
"Extra " componenttypen 
Als er orders op een overbezette machine op een alternatieve machine "passen" (zie stap 7), wordt 
voor elk van deze orders het aantal "extra" componenttypen dat bij het aan elke mogelijke 
alternatieve machine toekennen (ten opzichte van toekenning aan zijn "1 e " machine) , op machine 
moet worden gezet. Dit is het aantal componenttypen dat deze order extra met zich meebrengt op 
een alternatieve machine minus het aantal componenttypen dat wegvalt voor zijn "1 e machine" bij 
verwijdering van de order. 

Stap 9: 
Naar alternatieve machine 
De order met het "kleinste aantal extra" wordt van de overbezette machine naar de alternatieve 
machine "verplaatst" . Als er meerdere order-machine combinaties hetzelfde "kleinste aantal extra" 
met zich meebrengen wordt de order met de grootste bewerkingstijd (zie definitie "bewerkingstijd" 
bij stap 3) gekozen om met zo min mogelijk orders te hoeven schuiven. 

Stap 10: 
Doorgeschoven orders 
In eerste instantie wordt getracht naar week w doorgeschoven orders alsnog in week w bij een 
machine in te passen. Het kan namelijk zo zijn dat een (kleine) order is doorgeschoven vanwege 
capaciteitsgebrek en dat daarna nog een (grote) order is doorgeschoven omdat een machine nog 
steeds overbezet was. Als deze laatste order als eerste was doorgeschoven zou het misschien niet 
nodig zijn geweest om de eerste order door te schuiven. De order-machine combinatie met de beste 
score op het criterium (zie stap 5) wordt als eerste geprobeerd, daarna de order-machine combinatie 
met de op een na beste score enzovoorts. 

Latere orders 
In tweede instantie wordt geprobeerd om ook orders in week w in te passen, die later dan in week 
w (met L W > w) gemaakt mogen worden, maar wel in week w gemaakt zouden kunnen worden 
(met VW ~ w). De orders met LW = w+ 1 worden hierbij als eerste geprobeerd, daarna de 
orders met LW = w+2 enzovoorts, om de eerstkomende weken zo veel mogelijk te ontlasten en 
onverwachte capaciteitsproblemen in de eerstkomende weken te vermijden. Het proberen in te 
passen van deze orders gebeurt weer op volgorde van score op het criterium (zie stap 5) . 
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Einde planningsperiode 
Als de toewijzing van orders aan machines voor week w gereed is, wordt verder gegaan met week 
w+ 1. Dit gaat door tot en met de laatste week van de gedefinieerde planningsperiode. In het in 
figuur 7.2 beschreven algoritme omvat de planningsperiode 8 weken. 

7 .4 NIVEAU 2A: COMPONENTTYPE-PLAATSINGSKOP TOEKENNING 

7.4.1 Doel 
Het doel van beslissingsniveau 2A is het volgende: 

Het beperken van de totale capaciteit die verloren gaat door onbalans. 

Om dit te bereiken wordt getracht een zodanige verdeling van de componenttypen over de koppen 
van een machine voor elke order te verkrijgen, waarbij de "bewerkingstijd" per kop zo gelijk 
mogelijk is . Hierbij wordt een componenttype zoveel mogelijk aan dezelfde kop is toegekend voor 
alle orders waarin het gebruikt wordt ( om zo weinig mogelijk componenttypen te verplaatsen). 

7.4.2 Algoritme 
Het algoritme dat ontwikkeld is om het doel op niveau 2A te bereiken, wordt in figuur 7. 3 
weergegeven (flowschema van het algoritme in bijlage J, de nummers komen overeen met de 
nummers van de stappen). De stappen van het algoritme zullen in paragraaf 7.4 .4 nader worden 
toegelicht. In bijlage K worden de gewenste eigenschappen van de gebruikersinterface voor niveau 
2A vermeld. 

7.4.3 Inputgegevens 
De volgende gegevens moeten (onder andere) bekend z1Jn om het beschreven algoritme uit te 
kunnen voeren: 
* startbelading op elke machine: componenttypen per kop van de machine al aanwezig bij 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

aanvang planningsperiode; 
aan elke machine (op niveau 1) toegekende orders in de op niveau 2 beschouwde 
planningsperiode; 
per PCB-type of het een "pastaprint" of een "lijmprint" betreft (dubbelzijdig PCB-type is 
opgesplitst in een PCB-type "pasta" en een PCB-type "lijm"); 
stuklijsten met in SMT-afdeling te plaatsen componenten voor elk PCB-type in de genoemde 
produktie-orders; 
"plaatsingssnelheidfactor" per componenttype: percentage van de "standaard
plaatsingssnelheid" ( = 2000 componentplaatsingen/uur); 
aantal lijmdotjes per component voor elk componenttype, dat op een lijmprint voorkomt; 
voor elk componenttype: op welk feedertype deze gezet moet worden. 

7.4.4 Toelichting 
In deze paragraaf worden enkele stappen van het algoritme (zie figuur 7. 3) nader toegelicht. 

Stap 1: 
Toegekend orderpakket 
Niveau 2A wordt voor elke machine afzonderlijk uitgevoerd. De componenttypen die op de aan de 
machine toegekende orders voorkomen, worden aan een kop toegekend. Hierbij wordt gekeken naar 
de orders die op niveau 1 aan de machine zijn toegekend voor de weken in de planningsperiode van 
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stap 1. 

stap 2. 
stap 3. 
stap 4. 

stap 5. 

stap 6. 

stap 7 . 

PHILIPS 

Stel vast welke componenttypen nog niet op de machine aanwezig zijn, maar wet op een order in het 
orderpakket voorkomen. 
Ken alle componenttypen die in sticks verpakt zijn, aan de "trilfeederkop" toe. 
Bepaal het componenttype met de langste bewerkingstijd en nog niet aan een kop toegekend. 
Bepaal "vrije ruimte" per kop voor elk PCB-type waarop dit componenttype voorkomt . 
Stet vast voor welke kop(pen) geldt: "vrije ruimte" ~ aantal carriage-posities dat door het componenttype 
wordt ingenomen, voor elk PCB-type . 
Ats er minstens een kop is waarvoor het bovenstaande geldt: ga naar stap 5. 
Als er geen kop is waarvoor het bovenstaande geldt : ga naar stap 6. 
Bereken de "totale voorlopige onbalans" bij toekenning van het componenttype aan elk van deze koppen . 
Ken het componenttype toe aan de kop met kleinste resulterende "totale voorlopige onbalans" als gevolg. 
Ats alle (bij stap 1 bepaalde) componenttypen toegekend zijn: ga naar stap 7. 
Anders: ga terug naar stap 3. 
Bepaal de kop waar voor de meeste PCB-typen geldt dat de "vrije ruimte" toereikend is en ken het 
componenttype voor deze PCB-typen aan die kop toe. Herhaal dit met de resterende PCB-typen en koppen. 
Als alle (bij stap l bepaalde) componenttypen toegekend zijn : ga naar stap 7. 
Anders: ga terug naar stap 3. 
Eventueel: pro beer de balans te verbeteren ( ook rekening houdend met extra omsteltijd) door 
componenttypen in de startbelading van kop te wisselen (zie subalgoritme). 

Ad stap 7 Subalgoritme "balans verbeteren" : 
stap 1. Sorteer de componenttypen in de startbelading (behalve trilfeedercomponenttypen) op afnemende 

bewerkingstijd. 
stap 2. Bepaal "totale onbalans" bij verplaatsing van het eerste componenttype uit de lijst naar andere kop(pen) met 

genoeg "vrije ruimte" voor elk PCB-type waarop het component voorkomt. Bereken: "totale onbalans" 
zonder verplaatsing minus "totale onbalans" bij verplaatsing en trek hiervan af: omsteltijd per 
componenttype * aantal koppen * inleer-wegingsfactor. 
Ats het resultaat bij verplaatsing naar een of meer koppen groter is dan nut : ga naar stap 3. 
Anders: * als alle componenttypen uit de lijst geprobeerd zijn: STOP; 

* anders : herhaal stap 2 voor het volgende componenttype van de lijst. 
stap 3. Verplaats het componenttype naar de kop waarbij "totale onbalans" het kleinste is . 

Als alle componenttypen uit de lijst geprobeerd zijn: STOP. 
Anders: ga terug naar stap 2 met het volgende componenttype van de lijst. 

Figuur 7.3 Algoritme niveau 2A 

niveau 2. De componenttypen die al op de machine aanwezig zijn, blijven in eerste instantie aan de 
betreffende kop toegekend, dus er wordt ten eerste vastgesteld welke componenttypen nog niet op 
de machine aanwezig zijn. 

Stap 2: 
Componenttypen op trilfeeders 
Alle componenttypen op trilfeeders (dus verpakt in sticks) worden aan een bepaalde kop (de kop 
met de gereserveerde carriage-posities voor trilfeeders; zie paragraaf 7.2.2) toegekend, zodat het 
voor de operators makkelijker is om de sticks steeds bij te vullen. Deze kop mag geen kop met een 
"lijmdispenser" zijn, om te voorkomen dat er geen goede balans voor een lijmprint zou kunnen 
worden bereikt doordat veel benodigde "lijmcomponenten" aan de lijmkop moeten worden 
toegekend omdat ze toevallig in sticks verpakt zijn. 

Multi-model PLUS: een toegevoegde waarde in de geautomatiseerde assemblage van printplaten 

43 



PHILIPS 
Stap 3: 
Afnemende bewerkingstijd 
De componenttypen worden een voor een, op volgorde van afnemende bewerkingstijd (gesommeerd 
over alle orders) per componenttype aan de koppen toegekend. De reden voor toekenning in 
volgorde van afnemende bewerkingstijd is dat de toekenning van een componenttype met een lange 
bewerkingstijd een grotere invloed heeft op de onbalans dan een componenttype met een korte 
bewerkingstijd. Als de componenttypen met lange bewerkingstijd pas laat zouden worden 
toegekend, kan het zijn dat de balans ernstig wordt verstoord . Door deze componenttypen al vroeg 
toe te kennen kan de verstoorde onbalans gecorrigeerd worden met het toekennen van de 
componenttypen met korte bewerkingstijd. In plaats van 11 bewerkingstijd II zou eventueel een antler 
11 prioriteitsgetal 11 kunnen worden gehanteerd, waarbij een componenttype dat bij toekenning een 
grote invloed op de onbalans zal hebben een hoog prioriteitsgetal krijgt. Dir 11 prioriteitsgetal II kan 
bepaald worden door meerdere factoren erin mee te nemen, zoals bewerkingstijd, aantal 
verschillende PCB-typen waarop het component voorkomt en dergelijke. 

Berekening bewerkingstijd per componenttype 
De 11 bewerkingstijd per componenttype 11 (exclusief eventuele 11 lijmtijd 11

) wordt op de volgende 
manier berekend: 

Bewerkingstijd voor componenttype c = 

L [# PCB's in order x # te plaatsen comp. van type c per PCB x stand.pl.tijd x 100/pl.snelhfactor] 
orders 

Stap 4: 
Beperkte ruimte per kop 
Bij het toekennen van componenttypen aan een bepaalde kop wordt erop gelet, dat er voor alle 
componenttypen die op een bepaald PCB-type voorkomen (en dus gelijktijdig op de machine 
aanwezig moeten zijn) genoeg carriage-posities op de kop aanwezig zijn. Zo wordt voorkomen dat 
de toewijzing van componenttypen niet reeel is, omdat de componenttypen voor een bepaald PCB
type niet tegelijkertijd op een toegewezen kop passen. Om na te gaan of een componenttype aan een 
kop mag worden toegewezen, wordt de zogenaamde 11 vrije ruimte 11 op die kop berekend voor elk 
PCB-type waarop het componenttype voorkomt. 11 Vrije ruimte 11 op een kop voor een bepaald PCB
type is het aantal aanwezige carriage-posities op de kop minus het aantal carriage-posities dat 
ingenomen wordt door de tot nu toe toegekende componenttypen ten behoeve van dat PCB-type. 

Stap 5: 
Totale voorlopige onbalans 
De toekenning van een componenttype aan een bepaalde kop is steeds afhankelijk van de 11 totale 
voorlopige onbalans 11 die na de toekenning zou resulteren. Deze 11 totale voorlopige onbalans 11 wordt 
berekend door de 11 VOOrlopige onbalans II over alle orders in het orderpakket te sommeren. De 
11 voorlopige onbalans II voor een order wordt berekend door het verschil tussen de maximale tot nu 
toe voor die order aan een kop toegekende bewerkingstijd (over alle koppen) en de tot nu toe aan 
een kop toegekende bewerkingstijd te sommeren over alle koppen van de machine. In formulevorm: 

Voorlopige onbalans voor order o = 

L [maximale voor o aan een kop toegekende bewerkingstijd - voor o aan kop toegekende bewerkingstijdj 
lwpptn 
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Berekening bewerkingstijd voor niet-lijmkop 
De aan een kop toegekende "bewerkingstijd" voor een order is voor een kop zonder lijmdispenser 
gedefinieerd als: 

Aan de kop toegekende bewerkingstijd voor order o = 

ordergrootte van o x L [# door kop te plaatsen comp. x stand.pl.tijd x 100/pl.snelhfactor x trilwegingsfactor] 
comp.typen 

Met de verschillen in pick&place-snelheid per componenttype wordt evenals bij niveau 1 (zie 
paragraaf 7 .3.3: stap 3) rekening gehouden, door voor elk componenttype de pick&place-tijd per 
plaatsing te vermenigvuldigen met 100/plaatsingssnelheid-factor. Een andere factor waarmee 
rekening wordt gehouden, is dat een component op trilfeeder bij het picken en plaatsen meer 
problemen geeft dan een component op rolfeeder. Een plaatsing van een component op trilfeeder 
krijgt daarom een extra "trilwegingsfactor" ( > 1) ten opzichte van een plaatsing van een component 
op rol. Hiermee is op niveau 1 bij het bepalen van de bezettingsgraad nog geen rekening gehouden, 
omdat de bewerkingstijd op dat niveau nog niet gedetailleerd hoeft te worden bepaald. In eerste 
instantie krijgt deze wegingsfactor de waarde 1, 15 (zie bijlage G voor analyse). Verder moet er bij 
het berekenen van deze "bewerkingstijd" rekening worden gehouden met QFP-componenten die 
door de kop met een QFP-station (zie paragraaf 4.4.1) worden geplaatst. Deze QFP-componenten 
zitten in aparte trays en niet op een feeder en blijven buiten beschouwing bij het toekennen van 
componenttypen aan koppen. De pick&place-tijd die voor de QFP's nodig is, moet echter wel 
worden meegenomen in de totale bewerkingstijd voor de kop met een QFP-station. 

Berekening bewerkingstijd voor lijmkop 
Er geldt voor een kop met lijmdispenser bij een lijmprint: 

aan de (lijm)kop toegekende bewerkingstijd voor order o (lijm) = 

ordergrootte van o x L [# door kop te plaatsen comp. x (stand.pl.tijd x 100/pl.snelhfactor + # lijmd.p.c. x lijmtijd)] 
comp.t. 

Omdat er geen trilfeeders bij een lijrnkop mogen worden gezet, valt de "trilwegingsfactor" m 
bovenstaande formule weg. 

Stap 6: 
Toekenning aan meer dan een kop 
Als er op geen van de koppen genoeg "vrije ruirnte" (zie stap 4) voor elk PCB-type is om het 
betreffende componenttype toe te kennen wordt het componenttype voor een deel van de PCB-typen 
waarop het voorkomt aan de ene kop toegekend en voor een ander deel aan een andere kop. Dit 
betekent dus dat het componenttype van de ene naar de andere kop verplaatst zal moeten worden bij 
een (of meer) produktwissel(s). Eerst wordt de kop bepaald waar voor de meeste PCB-typen geldt 
dat er genoeg "vrije ruirnte" is en het componenttype wordt voor elk van deze PCB-typen aan die 
kop toegewezen. Hierna wordt hetzelfde gedaan met de overgebleven PCB-typen en koppen. Op 
deze manier wordt in het geval van drie koppen geprobeerd om het aantal verschillende koppen 
waaraan het componenttype toegekend moet worden, te beperken tot twee. 

Stap 7: 
Afweging balans-omsteltijd 
Bij deze stap wordt bekeken of het naar een andere kop verplaatsen van een componenttype dat al 
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op de machine aanwez1g was (uitgezonderd in sticks verpakte componenttypen) een zodanige 
verbetering van de "totale balans" geeft, dat bet opweegt tegen de extra omsteltijd die hiervoor 
nodig is. De genoemde afweging wordt voor elk componenttype gedaan op volgorde van afnemende 
bewerkingstijd (zie stap 3), omdat bet verplaatsen van een componenttype met een lange 
bewerkingstijd meer invloed op de balans heeft. Om "onbalans-tijd" ( = tijd dat een kop stilstaat) en 
"omsteltijd" ( = tijd dat een machine stilstaat) met elkaar te kunnen vergelijken, wordt de omsteltijd 
per componenttype vermenigvuldigd met bet aantal koppen van de machine. Bovendien geeft een 
pas op machine gezet (of verplaatst) componenttype meer problemen bij bet picken en plaatsen 
(zoals misspicks, gedraaide componenten en dergelijke) dan een componenttype dat al langer op de 
machine staat. Dit "inleereffect" wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat de precieze pickpositie nog 
niet nauwkeurig is vastgelegd (zie paragraaf 4.4). Daarom wordt aan de omsteltijd een extra 
"inleer-wegingsfactor" toegekend (de grootte van deze factor dient nog nader te worden bepaald). 

7.5 NIVEAU 2B: BEPALING ORDERVOLGORDE 

7.5.1 Doe! 
Het doel op beslissingsniveau 2B is: 

Het minimaliseren van het aantal keren dat een componenttype op de machine gezet moet worden. 

Om dit te bereiken wordt op niveau 2B voor elke machine naar een "optimale" volgorde gezocht 
om de (op niveau 1) toegekende orders in de planningsperiode van niveau 2 te bestilcken. 

7.5.2 Algoritme 
Het algoritme voor niveau 2B wordt in figuur 7.4 weergegeven (flowschema: zie bijlage j, de 
numrners in bet flowschema corresponderen met de stappen). De stappen van bet algoritme zullen 
in paragraaf 7.5.4 nader worden toegelicht. De gewenste eigenschappen van de gebruikersinterface 
worden in bijlage K gegeven. 

7.5.3 lnputgegevens 
De volgende gegevens moeten (onder andere) bekend zijn om bet algoritme uit te kunnen voeren: 
* orders per machine per week voor planningsperiode op niveau 2 (van niveau 1); 
* startbelading per machine (componenttypen per kop van de machine al aanwezig); 
* aan elke kop van een machine toegekende componenttypen voor de produktie-orders in de 

planningsperiode (van niveau 2A). 

7.5.4 Toelichting 
In deze paragraaf wordt eerst een algemene toelichting bij bet algoritme gegeven, waarna enkele 
stappen nader worden toegelicht. 

Algemeen: 
Lokale zoekmethode 
Om een "optimale" volgorde te vinden wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde "lo kale 
zoekrnethode" (Gunther et al., 1995; Oerlemans, 1992). Hierbij wordt eerst een beginoplossing 
gecreeerd (met bepaalde "kosten") en daarna worden "buuroplossingen" gezocht, elk met bepaalde 
"kosten". Als er een buuroplossing is met lagere kosten dan de beginoplossing wordt deze de 
nieuwe beginoplossing enzovoorts, totdat er geen buuroplossing met lagere kosten kan worden 
gevonden. Op deze manier wordt in een beperkt "gebied" naar een (lokaal) optimum gezocht. Het 
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Construeer een beginvolgorde voor de orders in planningsperiode niveau 2 , die T weken omvat (zie 
subalgoritme) . 
Bereken de "kosten" van deze beginvolgorde door middel van algoritme "produktwissel". 
Construeer "buuroplossingen", waarbij elke buuroplossing ontstaat door uitgaande van de beginvolgorde 
twee orders van plaats te verwisselen. 
Bereken de "kosten" behorende bij elke buuroplossing. 
Indien er een buuroplossing is met lagere kosten dan de beginvolgorde : ga naar stap 5. 
Anders: ga naar stap 6. 
De buuroplossing met de laagste kosten wordt de nieuwe "beginvolgorde" en ga terug naar stap 3. 
De "beginvolgorde" wordt gekozen als volgorde ; STOP. 

Ad stap I Subalgoritme "Construeren van de beginvolgorde" : 
stap 1. t : = I 
stap 2. Beschouw de orders op niveau I aan de t' week toegewezen, die nog niet in de volgorde zitten . 

Bepaal voor elk van deze orders: aantal componenttypen niet in startbelading en niet in een order die al in 
de volgorde zit. 

stap 3. Kies de order met het kleinste aantal als eerstvolgende order in de volgorde . 
Als nog niet alle aan de t' week toegewezen orders in de volgorde zitten: ga terug naar stap 2. 
Anders: 
* als t=T: einde subalgoritme; 
* anders : ga naar stap 4. 

stap 4. t: = t +I; ga terug naar stap 2. 

Figuur 7.4 Algoritme niveau 2B 

voordeel van deze methode is dat het minder rekentijd vergt dan het zoeken naar een "globaal" 
optimum, waarbij alle mogelijke volgordes worden onderzocht. Een nadeel is echter dat er 
suboptimalisatie kan optreden, omdat in het "verkeerde" gebied wordt gezocht. Door in eerste 
instantie een goede beginoplossing te vinden, wordt dit zoveel mogelijk voorkomen. 

Stap 1: 
Volgorde per week 
De volgorde van de orders per machine wordt voor elke week afzonderlijk bepaald, maar met de 
componenttypen op orders in de voorafgaande week en met de startbelading wordt wel rekening 
gehouden bij het bepalen van de eerstvolgende order in de "nieuwe" week. De volgordes van de 
afzonderlijke weken worden samengevoegd tot een beginvolgorde. 

Criterium 
Bij het bepalen van de beginvolgorde wordt steeds het volgende criterium gebruikt voor de keuze 
van de volgende order: de order wordt gekozen die het kleinste aantal extra componenttypen met 
zich meebrengt, bovenop de componenttypen die al in de startbelading zaten of in een order 
voorkomen, die al in de volgorde zit. Dit criterium is vergelijkbaar met "criterium A" bij het 
clusteren van orders op niveau 1 (zie paragraaf 7.3.4). Eventueel zou ook "criterium B" (grootste 
aantal overeenkomende componenttypen) of "criterium C" (grootste ratio "aantal overeenkomende 
componenttypen"/"aantal extra componenttypen") gehanteerd kunnen worden. 
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Stap 2+4: 
Kosten 
De genoemde "kosten" worden bepaald door een volgorde door te rekenen met behulp van het 
algoritme op niveau 3. Als "kosten" kan worden gebruikt: 

aantal extra (bovenop onvermijdelijke) set-ups in eerste T weken + 
componenttypen van machine gehaald , nodig in (T + lY week + . . + 
componenttypen van machine gehaald, nodig in (T + aY week + ... 

1/(T + 1) * aantal 
1/(T +a) * aantal 

Het idee hierachter is, dat het van de machine halen van een componenttype dat snel weer nodig is , 
(waarschijnlijk) uiteindelijk meer omstellingen betekent dan het van de machine halen van een 
componenttype dat pas veel later weer nodig is. Dat is ook de basis van de "Keep Component 
Needed Soonest" regel (Oerlemans, 1992; Gronalt et al., 1996; Sadiq et al., 1993). 

7.6 NIVEAU 3: BEPALING OMSTELLINGEN PER PRODUKTWISSEL 

7.6.1 Doe/ 
Het doel op niveau 3 is: 

Het minimaliseren van het aantal keren dat een componenttype opnieuw op de machine gezet moet 
worden. 

Op dit niveau wordt getracht om bij een produktwissel zodanig componenttypen op machine gezet 
en van machine gehaald, dat dit doel bereikt wordt. Een bijkomend effect is dat de operator bij een 
produktwissel wordt ondersteund doordat aangegeven wordt op welke carriage-posities "nieuwe" 
componenttypen gezet moeten worden en welke componenttypen/feeders hiervoor van de machine 
gehaald moeten worden. 

7.6.2 Algoritme 
Het algoritme wordt in figuur 7 .5 weergegeven (flowschema: zie bijlage J, de nummers in het 
flowschema corresponderen met de stappen). Bijlage K vermeldt de gewenste eigenschappen van de 
gebruikersinterface op dit niveau. 

7. 6.3 Inputgegevens 
De volgende gegevens moeten (onder andere) bekend ZIJn om het beschreven algoritme uit te 
kunnen voeren: 
* de belading van de koppen v66r de produktwissel, dat wil zeggen: de componenttypen die 

op een kop aanwezig zijn en op welke lokatie (op welke carriage-positie(s)) deze precies 
staan; 

* 

* 

* 

* 

het PCB-type waarvoor de machine omgesteld moet worden (in principe uit volgorde 
bepaald op niveau 2B, maar kan (bij uitzondering) ook hiervan afwijken om deze "module" 
ook onafhankelijk te kunnen gebruiken); 
de toekenning van de benodigde componenttypen voor dit PCB-type aan elk van de koppen 
(uit niveau 2A); 
de produktie-orders op de betreffende machine per week van de planningsperiode op niveau 
1 (uit niveau 1); 
voor elk componenttype: op welk feedertype deze gezet moet worden. 
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Haal alle componenttypen van de machine die voor deze of een latere order van kop verplaatst dienen te 
worden (bepaald op niveau 2A). 
Ste! vast welke componenttypen, die op het "nieuwe" PCB-type voorkomen, niet op de machine staan. 
Bepaal de "netto-feeder-behoefte" (NFB) per feedertype waarop deze componenttypen gezet moeten 
worden. 
Indien NFB ~ 0 voor elk feedertype: ga naar stap 6. 
Anders: ga naar stap 4. 
Haal voor elk type met NFB > 0 feeders van de machine, beginnend met de componenttypen die het laatst 
(of niet) in toekomstige orders voorkomen , totdat er NFB feeders van het betreffende type beschikbaar zijn . 
Als er minder dan NFB feeders van een type van de machine gehaald kunnen worden: ga naar stap 5. 
Anders: ga naar stap 6. 
Haal feeders van dat type van een andere machine (keuze door operator). 
k: = I 
w: = grootste breedte ( = # carriage-posities) van de feeders die nog bij kop k gezet moeten worden. 
Zoek en eventueel creeer steeds w lege aan elkaar grenzende carriage-posities bij kop k en ken de 
componenttypen die op feeders met breedte w zitten aan de carriage-posities toe (zie subalgoritme) . 
Als w=l: 
* als k = aantal koppen van machine: STOP; 
* anders: ga naar stap 10. 
Anders: ga naar stap 9. 
w: =w-1 en ga terug naar stap 8. 
k: = k + I en ga terug naar stap 7. 

Ad stap 8 Subalgoritme "zoeken/creeren carriage-posities": 
stap I. Zoek w vrije, aan elkaar grenzende carriage-posities bij de kop, startend aan "voorkant" van de machine. 

Indien gevonden: ga naar stap 2. 
Anders: ga naar stap 3. 

stap 2. Ken een "nieuw" componenttype met breedte w aan deze w posities toe. 

stap 3. 
stap 4. 
stap 5. 

stap 6. 

stap 7. 
stap 8. 

Figuur 7.5 

Als alle "nieuwe" componenttypen met breedte w zijn toegekend: einde subalgoritme. 
Anders: ga terug naar stap I. 
y: =0; P = duur van planperiode niveau I (in weken). 
x: = I 
Zoek x componenttype(n) pas nodig mi week P-y, startend aan de "voorkant" van de machine, waarvoor 
geldt: tussen de x componenttype(n) staan geen andere componenttypen en breedte van deze 
componenttype(n) (in carriage-posities) + aantal aan deze componenttype(n) grenzende vrije carriage
posities ;;:: w. 
Indien gevonden: ga naar stap 6. 
Anders: 
* als x=w: ga naar stap 8. 
* anders: ga naar stap 7. 
Haal de x componenttype(n) eraf en ken een "nieuw" componenttype met breedte w toe aan w vrije 
carriage-posities, die nu gecreeerd zijn. 
Als alle "nieuwe" componenttypen met breedte w zijn toegekend: einde subalgoritme. 
Anders: ga terug naar stap I. 
x: =x+l: ga terug naar stap 5. 
y: =y +I: ga terug naar stap 4. 

Algoritme niveau 3 
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7.6.4 Toe/ichting 
In deze paragraaf wordt eerst een korte algemene toelichting bij het algoritme (zie figuur 7 .5) 
gegeven, waarna een aantal stappen nader worden toegelicht. 

Algemeen: 
Twee beperkingen 
Er zijn twee belangrijke beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden: 

aantal beschikbare carriage-posities per kop; 
aantal beschikbare feeders van elk feedertype. 

Tri/feeders 
Voor trilfeeders is permanent een gedeelte van het totale aantal beschikbare carriage-posities bij een 
bepaalde kop gereserveerd (zie ook paragraaf 7.2.2). Componenttypen die op trilfeeders moeten, 
worden door de operators op de gereserveerde carriage-posities gezet. Deze componenttypen (en 
ook de gereserveerde carriage-posities) worden in het algoritme buiten beschouwing gelaten. 

Stap 1: 
Te verplaatsen componenttypen 
In eerste instantie worden de componenttypen van machine gehaald die voor deze of een latere serie 
naar een andere kop verplaatst dienen te worden, zoals bepaald op niveau 2A "toekenning 
componenttypen aan koppen" . Deze componenttypen hoeven immers niet bij hun "oorspronkelijke" 
kop te blijven staan en hoeven dus geen carriage-posities te blijven bezetten op die kop. 

Stap 3: 
Nettojeeder-behoefte 
Omdat er een beperkt aantal feeders is van elk feedertype, kan het voorkomen dat er te wem1g 
"losse" feeders van een bepaald type zijn ("los": niet op een machine aanwezig). Er moeten dan 
feeders van dat type van de machine gehaald worden, totdat er genoeg feeders voorhanden zijn. Om 
te bepalen hoeveel feeders van de machine moeten worden gehaald, wordt de zogenaamde "netto
feeder-behoefte" (NFB) berekend per feedertype dat voor "nieuwe" componenten nodig is. Met 
NFB wordt bedoeld: aantal feeders van het betreffende type nodig voor de componenttypen nog niet 
op machine minus het aantal "losse" feeders van dit type. 

Stap 4: 
Feeders van machine ha/en 
Als NFB kleiner dan of gelijk is aan nul, betekent dit dat het aantal "losse" feeders toereikend is en 
er geen feeders van dat type van de machine gehaald hoeven te worden. Is NFB echter groter dan 
nul, moet er een aantal (ter grootte van NFB) feeders van het betreffende type van de machine 
worden gehaald. De feeders met componenttypen die het laatst (of niet meer) nodig zijn, worden als 
eerste van de machine gehaald . Dit is vergelijkbaar met de KCNS-regel (Keep Component Needed 
Soonest) (Oerlemans, 1992; Gronalt et al., 1996; Sadiq et al., 1993). 

Stap 5: 
Feeders van andere machine(s) 
Als er minder dan NFB feeders van een bepaald type van de machine gehaald kunnen worden, moet 
er feeders van dit type van een andere machine gehaald worden. De operator moet dan zelf 
beslissen van welke andere machine hij welke feeders haalt (zo veel mogelijk van een machine 
halen die toevallig toch stilstaat en zoveel mogelijk feeders met componenttypen die voorlopig niet 
gebruikt worden). 
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Stap 7: 
Breedste feeders eerst 
Voor de componenttypen die op de breedste feeders moeten, worden het eerst vrije carriage-posities 
gezocht/gecreeerd, omdat het relatief moeilijker is om ruimte te vinden/creeren voor brede feeders 
dan voor smalle feeders (zie ook Sadiq et al. (1993)) . In het begin is er meer ruimte beschikbaar 
en/of kan makkelijker ruimte worden vrijgemaakt. 

Stap 8: 
Componenttypen van machine halen 
Bij de keuze van de componenttypen die van de machine gehaald moeten worden, wordt gebruik 
gemaakt van een regel, die gebaseerd is op de KCNS-regel (Keep Component Needed Soonest) 
(Oerlemans, 1992; Gronalt et al., 1996; Sadiq et al., 1993). In eerste instantie wordt gezocht naar 
de componenttypen, die niet meer nodig zijn gedurende de planningsperiode van niveau 1 
(bijvoorbeeld de komende 8 weken). Hierna wordt gezocht naar componenttypen die pas weer in de 
laatste week van de genoemde planperiode nodig zijn, daarna de voorlaatste week enzovoorts . Als 
het algoritme op deze manier naar componenttypen moet zoeken die weer nodig zijn in de laatste 
week van de planningsperiode van niveau 2 (bijvoorbeeld de komende 2 weken) kan gedetailleerd 
op de volgorde van de orders (uit niveau 2B) worden gelet. Tevens wordt steeds in tweede instantie 
getracht om zo weinig mogelijk van deze componenttypen eraf te halen, zodat ook zo weinig 
mogelijk componenttypen later weer terug op de machine gezet hoeven te worden. 

Voorkant 
De "nieuwe" componenttypen worden zoveel mogelijk aan de "voorkant" (dit is de kant waar de 
terminal zich bevindt) geplaatst, omdat aan deze kant altijd gebruik kan worden gemaakt van de 
camera om de pickpositie van de componenten te bepalen. Dit kan bij een "lijmkop" aan de 
"achterkant" niet en daarom duurt het aan die kant !anger om de pickpositie te bepalen en is dit 
tevens onnauwkeuriger (zie paragraaf 4.4.2) . 

In het volgende hoofdstuk wordt een (gedeeltelijke) test van het algoritme van niveau I uiteengezet. 
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8 TEST MULTI-MODEL P.L.U.S. NIVEAU 1 

8.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt een test met het algoritme voor niveau 1 ("order-machine toekenning", zie 
paragraaf 7 .3) van Multi-model P.L. U.S . weergegeven. Dit algoritme is voor een groot gedeelte al 
vertaald in een computerprogramma in het database programma MS ACCESS. Binnen het 
tijdsbestek van dit afstudeerproject was het niet mogelijk om alle algoritmes in 
computerprogramma's om te zetten en te testen. De beschreven test is op de werking van het 
algoritme gericht, met name op de verschillen tussen de prestaties van de mogelijk te hanteren 
criteria. 

8.2 TEST 

Het hoofddoel van de test was om de drie mogelijke criteria bij het order voor order toekennen (zie 
paragraaf 7 .3.4) met elkaar te vergelijken. De drie criteria zijn: "kleinste aantal extra 
componenttypen" (criterium A), "grootste aantal overeenkomende componenttypen" (criterium B), 
"grootste ratio (aantal overeenkomende componenttypen)/(aantal extra componenttypen)" (criterium 
C) . Daarnaast konden bij deze test ook "bugs" uit het geprogrammeerde algoritme gehaald worden 
en kon duidelijk worden of het mogelijk was om de benodigde "inputgegevens" (zie paragraaf 
7.3.3) binnen te halen. 

De test is uitgevoerd met werkelijk geplande orders voor week 23 tot en met 30 van 1996. Het 
binnenhalen van stuklijsten met SMT-componenten voor deze orders was niet eenvoudig, vooral 
omdat er regelmatig wijzigingen aan een PCB voordoen, waarbij een PCB-type een andere 12-
cijferige code (dit wordt een "12-nc" genoemd) krijgt. Het kan hierdoor voorkomen dat het 12-nc 
bij een geplande order in het logistieke systeem nog geen stuklijst heeft, zodat de stuklijst van het 
"oude" 12-nc gebruikt moet worden. In bijlage L wordt een overzicht gegeven van de mate waarin 
de PCB-typen (waarvoor orders zijn gepland) overeenkomende componenttypen bevatten. Omdat 
het subalgoritme "inpassen orders" nog niet geprogrammeerd was, is bij de test een vaste produktie
week per order aangenomen (vroegst mogelijke produktie-week = laatst toegestane produktie
week) . De "startbelading" op elke machine op een bepaald moment in week 23 (1996) is als input 
voor de test gebruikt. 

In eerste instantie is een test uitgevoerd zonder "capaciteitscheck", zodat de effectiviteit van de 
criteria vergeleken kan worden zonder het (moeten) verschuiven van orders naar een andere 
machine vanwege overbezetting . In tabel 8.1 en 8.2 wordt het resultaat van deze test op twee 
manieren weergegeven. Tabel 8.1 geeft voor elk criterium aan hoeveel componenttypen uiteindelijk 
extra aan elke machine zijn toegekend, bovenop de componenttypen die al in de startbelading zaten. 
Tabel 8.2 geeft voor elk criterium aan hoeveel componenttypen uiteindelijk aan 1 machine, 2 
machines enzovoorts zijn toegekend (aan hoe minder machines een componenttype is toegekend , op 
hoe minder machines het componenttype hoeft te worden opgezet). 

Uit de tabellen blijkt dat het uiteindelijke resultaat bij gebruik van criteria A en C hetzelfde is , 
terwijl criterium B iets beter scoort. De precieze volgorde waarin de orders aan machines zijn 
toegekend is voor ieder criterium verschillend. 

In tweede instantie is een test uitgevoerd met dezelfde gegevens als bij de eerste test, maar nu 
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wordt de capaciteitscheck wel uitgevoerd (aanname: "effectieve-capaciteit-ratio" is 60 % voor elke 
machine in elke week), zodat orders aan een andere machine (moeten) worden toegekend als hun 
"eerste" machine overbezet is . In tabel 8.3 en 8.4 wordt het resultaat van deze test op een zelfde 
manier weergegeven als in tabel 8.1 en 8.2. 

Uit tabel 8.3 en 8.4 blijkt <lat het door het verschuiven van orders naar een andere machine (binnen 
een week) uiteindelijk niet uitmaakt (in ieder geval voor deze inputdata) welke van de drie 
toekenningscriteria gebruikt wordt. 

Tabel 8. 1 Aantal extra toegekende componenttypen per machine (zonder capaciteitscheck) 

criterium A criterium B criterium C 

mach . 5 7.1 7.2 7.3 5 7.1 7.2 7.3 5 7.1 7.2 7.3 

#extra 74 236 55 81 74 260 55 53 74 236 55 81 

totaal 446 442 446 

Tabel 8.2 Aantal aan x machine(s) toegekende componenttypen (zonder capaciteitscheck) 

criterium A criterium B criterium C 

#mach . l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 

#comp.t. 352 38 6 0 354 35 6 0 352 38 6 0 

Tabel 8.3 Aantal extra toegekende componenttypen per machine (met capaciteitscheck) 

criterium A criterium B criterium C 

mach . 5 7.1 7.2 7.3 5 7.1 7.2 7.3 5 7.1 7.2 7.3 

#extra 161 157 71 123 161 157 71 123 161 157 71 123 

totaal 512 512 512 

Tabel 8.4 Aantal aan x machine(s) toegekende componenttypen (met capaciteitscheck) 

criterium A criterium B criterium C 

#mach. l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 

#comp.t. 327 73 9 3 327 73 9 3 327 73 9 3 
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9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

9.1 INLEIDING 

In paragraaf 9.2 worden conclusies getrokken op basis van het project. Tenslotte worden in 
paragraaf 9. 3 aanbevelingen gedaan betreffende te ondernemen vervolgacties naar aanleiding van 
het project. 

9.2 CONCLUSIES 

Uit het project is gebleken (zie ook paragraaf 5.4. 1) dat minder dan de helft (± 47%) van de netto 
capaciteit in de SMT-assemblage, die voor het bestiicken van een bepaald produktenpakket 
beschikbaar moet zijn, daadwerkelijk wordt benut om printplaten te bestiicken. Ongeveer 16% van 
deze netto capaciteit gaat verloren door niet of niet op korte termijn te vermijden oorzaken. Dat de 
rest ( ± 37 % ) van de netto capaciteit verloren gaat, wordt door verschillende factoren veroorzaakt, 
die in principe wel te beYnvloeden zijn. Dit zijn voor een deel organisatorische factoren, 
bijvoorbeeld doordat niet elke machine continu in de gaten wordt gehouden omdat de operators zich 
ook met enkele andere taken bezig moeten houden. Een ander deel (± 41 %) van het te beYnvloeden 
capaciteitsverlies wordt gevormd door lange omsteltijden en onbalans ( = slechte afstemming van 
bewerkingstijden tussen de plaatsingskoppen van een machine). 

Onder andere uit literatuur op het gebied van produktieplanningsproblemen binnen de 
geautomatiseerde assemblage van printplaten blijkt, dat door een systematische, gestructureerde 
werkuitgifteplanning (welke orders over welke machine en in welke volgorde) en beladingsmethode 
(welke componenttypen bij welke kop opzetten en welke componenttypen van de machine halen bij 
een produktwissel en dergelijke) het capaciteitsverlies als gevolg van omstellingen en onbalans 
aanzienlijk gereduceerd kan worden. Een ruwe schatting van de capaciteitswinst die hierdoor te 
behalen is, gaf een 10 % verhoging van de benutte capaciteit ten opzichte van de huidige benutte 
capaciteit. 

Om de werkuitgifteplanning en beladingsmethode te systematiseren is een orderplannings- en 
componentenbeladingssysteem ontwikkeld. Dit systeem, Multi-model P.L.U.S. (Planning Loading 
and Unloading System), bestaat uit verschillende hierarchische niveaus waarop beslissingen moeten 
worden genomen. Voor elk niveau zijn algoritmes ontwikkeld, die worden gei:ntegreerd in een 
gebruiksvriendelijk computersysteem. Een testversie van het algoritme op niveau 1 is gebruikt om 
te toetsen welk criterium in het algoritme het "beste" resultaat oplevert. Uit de test bleek dat het 
uiteindelijk weinig uitmaakt welk criterium wordt gehanteerd. 

Implementatie van Multi-model P. L. U.S. was binnen het tijdsbestek van dit afstudeerproject nog 
niet mogelijk, zodat nog geen conclusies kunnen worden getrokken over de daadwerkelijke bijdrage 
van het systeem aan een verhoging van het nuttig gebruik van de netto capaciteit (zie paragraaf 
3.3). 

Ten aanzien van de randvoorwaarden (zie paragraaf 3.4) waaraan het systeem zou moeten voldoen, 
kunnen echter wel enkele opmerkingen worden gemaakt. Door de bezettingsplanning op niveau 1 
ontstaat een beter inzicht in welke orders in welke week gemaakt (kunnen) worden. Hierdoor 
kunnen in een vroeg stadium maatregelen worden getroffen om eventuele knelpunten met betrekking 
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tot afgesproken leveringsdata op te lossen of aan de klant te communiceren. Dit zal bijdragen aan 
een verbeterde leveringsbetrouwbaarheid. Als het systeem er daadwerkelijk toe leidt dat minder 
feeders omgesteld hoeven te worden, heeft dit een positief effect op de proceskwaliteit doordat er 
minder "inleereffecten" optreden, zoals misspicks en dergelijke . Verder is het eenvoudig om Multi
model P.L. U.S. aan te passen als er extra machines aangeschaft worden en/of koppeling van 
machines plaatsvindt. 

9.3 AANBEVELINGEN 

De algoritmes van elk niveau worden vertaald in computerprogramma's en moeten gei:ntegreerd 
worden in een gebruiksvriendelijk computersysteem. Dit systeem bestaat uit modules, waarbij de 
ene module de output van een andere module als input gebruikt (zie ook paragraaf 7.2.1). 

De prestaties van de verschillende criteria bij het algoritme van niveau 1 (zie paragraaf 7.3.2) zijn 
al met elkaar vergeleken met behulp van een testversie (zie vorige paragraat), maar ook bij niveau 
2B (zie paragraaf 7 .5.2) moeten de criteria met elkaar vergeleken worden om het "beste" criterium 
te kunnen kiezen. Om eventueel een beter "prioriteitsgetal 11 bij niveau 2A (zie paragraaf 7.4) te 
vinden, zal met verschillende 11 prioriteitsgetallen11 geexperimenteerd moeten worden. Om de 
effectiviteit van Multi-model P.L.U.S. ten opzichte van de huidige situatie te onderzoeken, zullen 
de algoritmes met behulp van II oude II gegevens getest moeten worden. 

Ook zou onderzocht moeten worden of de algoritmes op zich verbeterd kunnen worden om Multi
model P. L. U.S. verder te optimaliseren. Het algoritme op niveau 2A bijvoorbeeld pro bee rt om de 
(gemiddelde) bewerkingstijd voor een PCB zo gelijkmatig mogelijk over de plaatsingskoppen te 
verdelen, terwijl het voor de "doorstroom" van een serie PCB' s misschien beter is om aan de ene 
kop meer bewerkingstijd toe te kennen dan aan de andere. De bewerkingstijd is namelijk niet 
deterministisch, maar vertoont statistische fluctuaties. 

Om te voorkomen dat de aannames en parameters in het systeem niet meer overeenstemmen met de 
praktijk, moeten deze voortdurend aangepast worden. Door het sys teem "zelflerend II te maken, kan 
dit vrijwel automatisch gebeuren. Door bijvoorbeeld (een gedeelte van) de spreadsheet, die gebruikt 
is om het nuttig en niet-nuttig gebruik van de capaciteit te meten, als het ware "op te nemen" in het 
systeem kan de effectieve-capaciteit-ratio (zie paragraaf 7 .3.3) automatisch worden (her)berekend. 
Het "inleereffect" bij feeders die "nieuw" op machine zijn gezet, moet nog nader onderzocht 
worden om een initiele waarde voor de "inleer-wegingsfactor" (zie paragraaf 7 .4.4) te krijgen. 

Het implementeren van Multi-model P.L.U.S. in de praktijk zal planmatig aangepakt moeten 
worden (zie figuur 9.1). Niveau 1 kan als eerste onafhankelijk van de overige niveaus ingevoerd 
worden. Daarna kan niveau 2A gei:mplementeerd worden. Niveau 2B kan ook al gedeeltelijk 
worden ingevoerd voordat niveau 3 kan worden gebruikt, maar dat houdt in dat alleen een 
(waarschijnlijk niet-optimale) beginvolgorde van orders op niveau 2B kan worden bepaald. Niveau 
3 kan worden ingevoerd, zodra niveau 1 en niveau 2A worden gebruikt. Als niveau 3 is ingevoerd, 
kan niveau 2B volledig worden gebruikt (dus ook "kosten" van verschillende volgordes met elkaar 
vergelijken). 

Bij de implementatie van elk niveau is verdere feedback van de betrokkenen van groot belang om er 
voor te zorgen dat met alle relevante praktische aspecten en specifieke wensen rekening is 
gehouden. Ook zullen procedures moeten worden geschreven (zo veel mogelijk door de gebruikers 
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van het systeem zelt) om het systeem te formaliseren, waarbij men ervoor dient te zorgen dat ook 
volgens deze procedures wordt gewerkt. In de procedures zal onder andere moeten warden 
beschreven hoe up-to-date gegevens, die voor elk niveau als input nodig zijn, binnengehaald moeten 
warden (zie ook bijlage K). 

Multi-model P.L. U.S. is vooral gericht op een betere benutting van de netto capac1te1t, door het 
reduceren van het capaciteitsverlies door omstellen en onbalans. Er gaat echter ook veel netto 
capaciteit verloren door andere factoren, zoals wachten in order en het niet meteen verhelpen van 
kleine storingen tijdens pick&place (zie hoofdstuk 5). Het gestructureerd analyseren en aanpakken 
van de oorzaken van deze factoren kan het (netto) capaciteitsverlies ook fors verminderen (zie 
figuur 9.1). Er kan bijvoorbeeld gebruik warden gemaakt van een continue capaciteitsgebruik
meting om een beeld te krijgen van het nuttig gebruik van capaciteit en van factoren die 
belemmeren dat de capaciteit volledig nuttig wordt gebruikt (Van Mal, 1995). Per categorie van 
relatief hoog niet-nuttig gebruik kunnen "verbeteringsteams" van betrokken medewerkers warden 
gevormd om de oorzaken van het niet-nuttig gebruik in die categorie vast te stellen (Janssen, 1994). 
Hierna kan gezocht warden naar oplossingen, waarbij bijvoorbeeld het zogenaamde Kritisch 
ProcesStappen-systeem (KPS-systeem; Goutier en Van Mal, 1994) warden gehanteerd, waarbij de 
prioriteiten voor mogelijk te nemen verbeteracties op een gestructureerde wijze kunnen warden 
bepaald. 

Het verschil tussen bruto capaciteit (totale aanwezige capaciteit, tijdens de tijd dat operators in 
principe aanwezig zijn) en netto capaciteit ( die voor het produceren van een bepaald 
produktenpakket beschikbaar moet zijn), bestaat voornamelijk uit capaciteit die verloren gaat 
doordat er "grate" storingen zijn en onderhoud wordt gepleegd en doordat een machine stilstaat 
omdat er geen produktie-order voor is uitgegeven (zie hoofdstuk 5). Door ook de oorzaken van dit 
capaciteitsverlies ( ± 26 % van de bruto capaciteit) systematisch aan te pakken (zie figuur 9 .1), kan 
de netto capaciteit, die voor het produceren van het produktenpakket beschikbaar is, op zich 
vergroot warden. Dit capaciteitsverlies 
kan ook in een continue capaciteitsgebruik-meting warden meegenomen. 

implementatie niveau 1 verminderen van verhogen van netto 
niet-nuttig gebruik capaciteit zelf ten 

implementatie niveau 2A van netto capaciteit opzichte van bruto 
door andere factoren capaciteit 

dan omstellen en 
gedeeltelijke onbalans 

implementatie niveau 2B 

implementatie 
niveau 3 

volledige 
implementatie niveau 2B 

Figuur 9.1 Schematisch "tijdsplan" 
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Een betere benutting van de netto-capaciteit door kortere omsteltijden en een betere balans (en ook 
een verhoging van de netto capaciteit zelf) kan op verschillende manieren gebruikt worden (zie ook 
paragraaf 3.2): 
• extra klantenorders binnenhalen; 
• het huidige produktenpakket met minder (aanwezige) capaciteit bestticken (minder in 

weekenden overwerken en dergelijke); 
• extra speling als een "capaciteitsbuffer" gebruiken om onverwachte capaciteitsproblemen op 

te kunnen vangen. 
Er zou beleidsmatig een keuze tussen deze drie mogelijkheden of combinaties van deze 
mogelijkheden gemaakt moeten worden, die aansluit op de doelstellingen van Philips Apeldoorn 
B.V .. 

De bezettingsplanning die uit niveau 1 volgt en de ordervolgorde uit niveau 2B zou als basis kunnen 
worden gebruikt voor het produktieplan van de processen in het voor- en natraject van de SMT
assemblage, aangezien de SMT-assemblage in principe de bottleneck (zie paragraaf 3.2) van het 
totale produktieproces is. 

Het systeem zou tenslotte ook gebruikt kunnen worden om de effecten van bijvoorbeeld de aanschaf 
van een extra machine of extra feeders of het fysiek koppelen van twee machines op omsteltijden, 
capaciteitsbezetting en dergelijke te simuleren, waardoor dergelijke beslissingen beter kunnen 
worden onderbouwd. 
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BIJLAGE A STRUCTUURSCHEMA Bil PROBLEEMSTELLING 
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BIJLAGE B SPREADSHEET EFFICIENCY BEREKENING 

In deze bijlage is als voorbeeld van het spreadsheet-model ten behoeve van de berekening van de 
(in)efficiency (oftewel (niet-)nuttig gebruik van capaciteit) de spreadsheet voor week 16 van 1996 
opgenomen. Hieronder volgt een uitleg van de berekening van enkele factoren hierin. 

Plaatssnelheid-correctie factor: 
De "werkelijke" plaatsingstijd per onsert in de week wordt voor elke machine berekend door de 
totale "time running" uit de uitdraaien "production and components statistics for placing program 
X" (zie bijgevoegd voorbeeld) te delen op het totale aantal "placed" (eventueel plus 1/3 maal aantal 
lijmdotjes) voor de series in die week. Door 1,8/("werkelijke" plaatsingstijd) te berekenen wordt 
een "plaatssnelheid-correctie factor" verkregen (hoe lager, hoe langzamer de koppen). In tabel Bl 
wordt deze factor voor een aantal weken per machine vermeld. 

Tabel Bl Plaatssnelheid-correctie factor per machine per week 

plaatssnelh. corr. factor PPM 5 PPM 7.1 PPM 7.2 PPM 7.3 
(afgerond op 0.05) 

WK 549 1.0 1.0 geen gegevens 0.7 

WK 550 0.85 0.95 0.90 0.75 

WK 551 0.95 0.95 0.90 0.75 

WK 603 0.90 0.95 1.0 0.80 

WK 604 0 .90 0.90 1.0 0 .90 

WK 605 0.95 0.95 1.0 geen gegevens 

WK 607 1.0 1.0 1.0 0.85 

WK 608 0.95 0 .85 0 .95 0 .85 

WK610 1.05 0.75 0.90 0.80 

WK 611 1.0 0.80 0.90 0.85 

WK 612 1.0 geen gegevens geen gegevens geen gegevens 

WK 613 0.95 geen gegevens geen gegevens 0.90 

WK 614 0.90 0.90 0.90 0.85 

WK 615 0.95 0.70 0 .90 0.85 

WK 617 1.0 0.90 0 .95 0.80 

gemiddelde 0.95 0.90 0.95 0.80 

Verloren capaciteit door te beiizvloeden inefficiency (in aantal onserts): 
het verschil tussen maximaal haalbare efficiency en werkelijke efficiency delen door 100 en 
vermenigvuldigen met de "netto koptijd" maal 2000 onserts/kop/uur 

Multi-model PLUS: een toegevoegde waarde in de geautomatiseerde assemblage van printplaten 

61 



PHILIPS 
Onbalans 
De inefficiency door onbalans kan op verschillende manieren worden bepaald: 

Onbalans A 
Hierbij wordt uitgegaan van de "pure" pick&place- en lijmtijd. Deze gegevens zijn per 
plaatsingsprogramma ( = PCB-type, serie) per kop van een machine uit de ZEV A TECH-computers 
te halen via de "time running" in de uitdraaien "production and components statistics for placing 
program X" (zie voorbeeld). De onbalans per serie is als volgt berekend: 
* "werkelijke" machinetijd die serie vergt = maximale time running over de koppen 
* machinetijd indien optimale balans = totale time running over alle koppen / # koppen 
* verloren mach.tijd door onbalans = "werkelijke" mach.tijd - mach.tijd bij opt. balans 
* verloren koptijd door onbalans = verloren machinetijd * # koppen 

Om de onbalans over meerdere series te kunnen bepalen is een "indicator" (Pl) voor onbalans 
gedefinieerd: 

Plonbalans = verloren koptijd door onbalans, gesommeerd over de series * 100% 
time running, gesommeerd over de series 

De verloren koptijd door onbalans van de teller in bovenstaande formule is niet hetzelfde als de 
totale verloren koptijd over alle series in een hele week door onbalans. De genoemde uitdraaien, 
waaruit bovenstaande gegevens gehaald worden, worden namelijk gemaakt als nog niet alle series in 
een week af zijn en soms wordt er niet van elke serie een uitdraai gemaakt. De totale verloren 
koptijd door onbalans in een week wordt daarom, met behulp van de Plonbalans, op de volgende 
manier berekend: 

Plonb/100 * ((gerealiseerd #onserts + l/3*#lijmdotjes) * "werkelijke" plaatsingstijd per onsert) 

De inefficiency door onbalans wordt: 

totale verloren koptijd door onbalans in een week * "werkelijk" # ons./kop/uur * 100% 
netto koptijd * 2000 ons ./kop/uur 

Onbalans B 
Hierbij wordt niet van "pure" pick&place- en lijmtijd uitgegaan, maar van de som van de "pure" 
pick&place- en lijmtijd en de tijd als gevolg van misspicks. De gedachte hierachter is dat bij het 
balanceren ook (voor een deel) rekening kan worden gehouden met deze misspicks . Deze misspicks 
komen namelijk vooral voor bij trilfeeders (met bepaalde componenttypes). In plaats van naar "time 
running" wordt naar de som van "time running" en "time error" gekeken (niet: "time stopped", 
want deze heeft te maken met grotere machine-storingen en niet met misspicks). Zie verder 
"Onbalans A" (N.B. de noemer in PI onbalans blijft hetzelfde als bij "Onbalans A"). 

Voorbeeld 1 (time error op bottleneck) 

kop 1 
kop 2 
kop 3 

time running 
2 
4 
3 

time error 
0 
1 
0 

time running+ time error 
2 
5 
3 

onbalans A = 3*4 - (2+4+3) = 3 
onbalans B = 3*5 - (2+5+3) = 5 
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Voorbeeld 2 (time error op niet-bottleneck) 

kop 1 
kop 2 
kop 3 

time running 
2 
4 
3 

time error 
1 
0 
0 

PHILIPS 

time running+ time error 
3 
4 
3 

onbalans A = 3*4 - (2+4+3) = 3 
onbalans B = 3*4 - (3+4+3) = 2 

In tabel B2 wordt de berekende onbalans A en B voor een aantal weken per machine vermeld. 

Tabel B2 Onbalans A en B per machine per week 

PI Onbal . A (PI Onbal. B) PPM 5 PPM 7.1 PPM 7.2 PPM 7.3 

WK 549 14.9 (21.2) 3.3 (8.4) geen gegevens 30.5 (77 .1) 

WK 550 19.0 (28.6) 3.8 (11 .0) 1.1 (3 .1) 11.1 (22.1) 

WK 551 20.3 (29.6) 5.9 (6.1) 6.8 (18 . 1) 15 .7 (23 .7) 

WK 603 28.8 (21.4) 11.3 (5.6) 3.2 (5.3) 9.8 (13.7) 

WK 604 6.7 (29.6) 10.6 (12.3) 6.3 (10.3) 7.6 (15.0) 

WK 605 23.4 (32.8) 12 .2 (8.4) 6.1 (7 .5) geen gegevens 

WK607 10.0 (6.4) 3.2 (4.1) 2.3 (2.5) 4 .8 (9.2) 

WK608 23.4 (22.0) 6.1 (9.2) 3.2 (4 .7) 4.7 (13 .0) 

WK610 7.2 (8.7) 1.2 (8 .5) 6.3 (11.6) 4.0 (8 .7) 

WK 611 9.6 (16.9) 3.3 (3 .3) 7 .0 (15.6) 8.7 (10.3) 

WK 612 12.8 (21.2) geen gegevens geen gegevens geen gegevens 

WK 613 23.5 (16.9) geen gegevens geen gegevens 4.2 (0.6) 

WK 614 24.1 (29. 1) 9.4 (12 .8) 13 .7 (15 . 1) 10.2 (25 .5) 

WK 615 28.8 (27.7) 31.3 (40.0) 15.4 (23.3) 7.5 (16.1) 

WK 617 13.6 (11.6) 1.9 (7 .8) 11.3 (10.2) 9.3 (19 .0) 

gemiddelde 17.7 (21.6) 8.0 (10.6) 7.1 (10.8) 9.9 (19.8) 

In de berekeningen die ten grondslag liggen aan de in het rapport vermelde resultaten (paragraaf 
5.3) is gebruik gemaakt van "onbalans B"! 

De waardes van begrippen met " > " ervoor worden voor iedere week opnieuw ingevuld met zoveel 
mogelijk "werkelijke" gegevens uit die week. Als bepaalde gegevens niet bekend zijn voor een 
week wordt een gemiddelde waarde ingevuld. De overige begrippen worden 6f in het model 
automatisch berekend 6f hebben vaste waardes . 
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VOORBEELD SPREADSHEET EFFICIENCY BEREKENING 

BEREKrnLNG Er'F ICIEMCY (cet or.balans 8) 

ui tqanqs?unten: 
Bru co ~dchine ti jd 
2 ploegen: 4 dagen 17. 75 uur plus l dag 11. 5 uur = 
3 ploeqen: 4 dagen 24.00 uur plus l dag 20.5 uur = 

Pauzes (net halve ploeq iierken, aanaJ1e:op 70t werken) 

82 .5 uur (•,eek bruto nachineti jd 
116. 5 uur /week bruto machine ti jd 

2 ploeqen: 8 keer 0.5 uur plus 20 keer 0.25 uur pauze = _ 9 uur/week 
3 ploeqen: 15 keer 0.5 uur plus JO keer 0.25 uur pauze ~- : .-, -·,:_:: ~-'-- 15 uur/·«eek -

Opstarten begin van dag/stoppen eind van dag (ook: operator onderhoud) 

PHILIPS 

2 ploegen: 5 keer 0.5 uur opstarttijd plus 5 keer 0.5 uur stoptijd = 
J ploeqen: l keer 0.5 uur opstarttijd plus 5 keer 0.5 uur operator onderhoud = 

5 uur/wee.~ 
3 uur/weel< 

2000 onserts(kop/uur 

>•,eek : 616 
>aitlltal ploegen: 
>extra incidentele 1achineti jd pc..r machine: O 
(b .v . zaterdags werken) 

Hachines 
P!:1{5 PPH7.1 PPH7 . 2 PPH7.3 

_ ko ppen 3 2 
>I nieuw te starten series 3 0 12 
>/ onserts 129457 147621 217757 85644 
(>)/ lijmdotjes 30000 738ll(schatt) 
gecorr. I onserts 139457 172225 217757 85644 

BRUTO H!CHINE TIJD 82.5 82. 5 82.5 82.5 
BRUTO KOPTIJD ( 'kopuren') 247 .5 165 165 165 
(*2000 ens. is 100% rendement) 

DIDIRECTE IJRflf (nachines niet beschikhaar of niet be~and (excl. pauzes)): 
ops tart- ,stopti jd, op.onderh. 5 5 5 
>preventief onderhoud 
ve: gadering .5 .5 .5 .5 
>storing, incl. corr.onderhoud 4 6. 75 3.75 .5 
>di versen 1.5 1.5 1.5 1.5 
TOW.L INDIRECT 11 13 . 75 10 . 75 7. 5 

-,,;achten op order 

NET'rO H!CHIIIE TIJD (mach.uren) 71.5 
NETTO KOPTIJD ('kopuren') 214.5 
( *2000 onserts is 100\ effic.) 

0VERIGE NIET TE vrRHIJD!ill VERLOREN TIJD: 
IUCHIHE-ORE!I 
pauze 1/2 ploeq(op 70t werken) 2.7 
'vaste' insteltijd per serie .2 
controleren le print van serie .25 
KOPUREII 
ui tloopti jd ( oude serie afw. . 7 
voor start nieuwe serie) (ge1.) 
eerst alleen le print v. serie . 7 
volledig over aachine (ge1.) 
TOT>J.L VERLORE!! (in kopuren) 16.35 

NETTO KOPTIJD - TOTAAL VERL. 198.15 

>plaatssnelheid-correct. factor . 95( gen) 

EFFIC.){).x.l!.IJ.LB~.AR(geen feeder 87 .8% 

67. 75 
135.5 

71 . 75 
143.5 

2. 7 2. 7 
.2 .2 

.25 .25 

.4 

.4 

12 .2 5. 4 

123. 3 138.l 

.9 (ge1.) .95 (ge:) 

81.9! 91.H 

2. 25 

72. 75 
145.5 

2. 7 
.2 

.25 

.2 

.2 

21 

124 .5 

. 8( gee) 

68. 5% 

totaal 

9 
19 

5804 79 -
103811 
615083 

742.5 

639 

54. 95 

584. 05 

82.9% 
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oostellinqen, onbalans e.d.) 
cap.max.haalbaar (in :Onserts) 376662 

iiERKELIJKE EFFICIENCY 32. 5% 
GAT EFP.HAX.!Wl.B. - •ERK.EFL 55.3% 
( = TE BEINVI.OED£N INEFFICIENCY) 
'led.cap. door te beinv .ineff. 237237 
( in I onserts) 

>wachten (door neventaken) 
>wachten op componenten 
totale ti jd ~achten in order 
ErF. H.U. -WACHT Ell Ill ORDER 
!NEFF. OCOR WACHT Ell Ill ORDra 
in l van 'gat• 1ax.-werk. 
in I onserts 

>to tale feederoiastelti jd 
EFF .!!AH. I .o.-mDrnc+!STELL. 
IIIEFF. OCOR FEEDf!ROl!STELL. 
in l van 'gat• 1ax-~erk. 
in I onserts 

>cnb. B ind.(~verloren koptijd 
.. t.o.v. 'pure' plaatsdijmtijd) 
i . lf.HAX.-W.I.0.-F.OHST.-ONB. 

!NEFF. OCOR OtiBA!J.lfS 
in l van 'gat' max-•,erk. 
in ; onserts 

3.25 
3.25 
83.St 
Ut 
7 .at 

18504 

13 
66.21 
17 .3t 
31.3t 

74255 

22.J(ge~) 

59t 
7 .2t 
m 

30841 

!NEFF .Gul.SESTOCX!Jl(nissoicks, 26. st 
kleine storingen,print niet op 
ti jd invoeren,feeders le~ e.d.) 
in l ·1an "gat• max -·,erk. 47. n 
in I onserts 113637 

EFF .~JX. -•. I .0. -, .OHST. -ONB
OV .PROD. !NW. ( =iiERK.EFF.) 

liERKELIJK OVERALL RENDEHEIIT 

32 .st 

28.2t 

221949 

63. 6% 
18.Ji 

49593 

262318 

75. 9% 
15.5% 

44485 

199335 

29.H 
39.H 

lll781 

I~ PHILIPS ~ 

1059462 

1 , ·,_ .. ·--·-.·,.--:c:: ····:·· , .. -· . ---·•---· - -· - -
1.25 3.5 
2.25 3.5 
78.91 86.St 

31 Ut 
16.H 29.n 
8133 13212 

2.25 
75.H 

31 
16.H 
8133 

l0.8(ge1) 

69% 
6.9t 

37.n 
13697 

5.H 

29 .St 
14630 

63 .6\ 

52.21 

0 
86.81 

0% 
ot 
0 

10.S(gem) 

78.6t 
3.2l 

52.n 
23533 

2.n 

17.H 
mo 

75. 9\ 

2.5 
2.5 

65.8t 79.2\ 
2.n 3.n 
6.9l 10.6l 

7851 mn 

12.25 
52 .3t 
13 .St 
34.S~ 

39254 

19.9(gem) 

46.H 
5. 9\ 

15.H 
17181 

m 

n.sl 
49495 

29.H 

261 

69.n 
9 .St 

27 .3\ 
121415 

62.n 
n 

20 .H 
3939 4 

lUt 

m 
186792 

48.H 

41.H 
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PHILIPS 
VOORBEELD "PRODUCTION Al'ID COlVIPOi\1ENT STATISTICS FOR X" 

IStlllltllllSltlttStlltllllSlltlllltlllltlttlllttllttllSlttltttlltSllttttSllllitlSIIIIIISllllllllllllllllllllllltltlllSl1 
l Production and components statistics for 50 14 4P Time: 17:59 Da te: 07 -J UN -96 

Time running 

Ti r]e ~-top Ed 
Time error 

Numter 0f reoic k stcos 

Produced Imao2~-

Table 1 

7:12;11 
0: 12:37 

; f 
i..i 

304 
76 

rrcgraffi last ti~e used 04-JUN-96 

System power on ti me: 78: 34: 00 

Table 2 Tabl e 3 

0:17:11 
3:31:04 

31 
6 31 

304 300 

since:31-MAY-96 
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PHILIPS 
BIJLAGE C (NIET-)NUTTIG GEBRUIK VAN NETTO CAPACITEIT PER MACHINE 

Het nuttig gebruik van netto capaciteit voor elke machine over week 46 ('95) t/m 17 ('96): 

7o NUTTIG GEBRUIK VAN NETTO CAP . 
SMT-macblne s 

ne tto cap. ia bruto c ap. ex.cl. 
IOO~%_c_ut_tt_g _ge_b_r u_lk ____ o_n_d_er_h_ou_d~, ·...,,·, _ro_te_"_a_lo_r_in=c•_n_e_lc~. 

BO ................... . .. . .. .. 

20 

<}.;. IM1 Cl'-1 llH HO 11111 1101 SOI SOI I Ot 505 9:lt Cl)7 80I SO. 810 tu 111 IU IU Ill Ill 81T 

weken 

I +PPM 51 

;,; NUTTJG GEBRUJK VAN NETTO CAP. 
SMT-macblnes 

,:: o utl ig gebruik netto cap. ie bruto cap. e:z:cl. 
IOO,---------o_n_de_r_ho_u_d~, ·...,,·1_ro_le_"_o_lo_r_in-"-ge_n_e_lc~. 

BO 

60 

40 

20 ..... ... ... , ... .... .... .. .... . . .. .. ... . . .. .. . ... .... ... ...... .. . 

weken 

I •PPM 7 .2 j 

7o NUTTJG GEBRUIK VAN NETTO CAP . 
SMT-macblnes 

,:: out tig geb ruik ne tto cap. le bruto cap. e:z:cl. 
!OO ,---------o_n_d_er_h_ou_d~, ...,,"g'-ro_te_"_o_to_r_in_,,_ge_n_e_lc~-

weken 

I * PPM 7 .1 I 

% NUTTJG GEBRUIK VAN NETTO CAP . 
SMT-macblnes 

:,; n ut tlg gebruik ne tto cap. ht bruto cap. exc l. 
!OO,---------o_n_d_er_h_ou_d~, __,,"g'-ro_te_"_•_lo_r_in.,,_ce_n_e_tc~. 

BO ..... . .. .. . .. . 

BO 

40 

20 

weken 

I * PPM 7 .3 J 

Tabel met gemiddeldes betreffende (niet-)nuttig gebruik van netto capaciteit per machine over de 
genoemde periode (tussen ( ) is in % aangegeven hoeveel van het te be:invloeden capaciteitsverlies 
door de betreffende categorie wordt uitgemaakt): 

I MACHINE: II PPM 5 I PPM 7.1 I PPM 7.2 I PPM 7.3 I OVERALL I 
max. haalb. nuttig gebruik 89% 85% 90 % 71 % 84 % 

nuttig gebruik 44 % 55% 64% 32% 47 % 

te beYnvloeden capaciteitsverlies 45 % 30% 26% 39% 37 % 

wachten in order 6% (13%) 4 % (13%) 4 % (15%) 7 % (18 %) 6% (16 %) 

omstellen 11 % (25 %) 6 % (20%) 0 % (0%) II % (28 %) 8% (22 %) 

onbalans 9% (20%) 5% (17%) 6 % (23%) 7 % (18 %) 7 % (19 %) 

gedurende bestiicken 19% (42%) 15 % (50%) 16% (62 %) 14% (36%) 16% (43 %) 
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BIJLAGE D ONDERLINGE AFHANKELIJKHEID OMSTELLEN-ONBALANS 

De onderlinge afhankelijkheid tussen de categorieen "omstellen" en "onbalans" blijkt ondermeer uit 
de volgende analyse, uitgevoerd met gegevens voor de periode van week 46 in 1995 tot en met 
week 1 van 1996. 

Als het # onserts dat elke week aan capaciteit verloren gaat door "omstellen" en door "onbalans" 
apart wordt bekeken, volgt daaruit een standaarddeviatie (Mendenhall en Sincich (1989), Bosch en 
Kamps) van respectievelijk 66801 en 24654 onserts. Wordt echter steeds voor elke week naar de 
som van het # onserts capaciteitsverlies door "omstellen" en "onbalans" gekeken, dan volgt daaruit 
een standaarddeviatie van 47451. Bij onderlinge onafhankelijkheid tussen beide categorieen zou de 
standaarddeviatie van de som ongeveer 71200 zijn geweest, namelijk de wortel van de som van de 
varianties (y ( 66801 2 + 246542)). 

Uit het feit dat 47541 aanzienlijk kleiner is dan 71200 blijkt dat de categoneen "omstellen" en 
"onbalans" onderling afhankelijk zijn. Er geldt namelijk (Mendenhall en Sincich (1989), Bosch en 
Kamps): 

var (X + Y) = var X + var Y + 2 cov (X, Y) -- > cov (X, Y) = (var (X + Y) - var X - var Y)/2 

correlatie-coefficient = COY (X, Y) 
s.d.X*s.d. Y 

(s.d. = standaarddeviatie) 

Hier: cov (X,Y) = (4754!2 - 6680!2 - 246542)/2 = -1,41*109 

correlatie-coefficient = -1, 41 * 109 
/ ( 66801 *24654) = -0, 86 

"Omstellen" en "onbalans" zijn dus negatief gecorreleerd. 
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BIJLAGE E SCHATT/NG TE BEHALEN CAPACITEITSWINST 

1 INLEIDING 

PHILIPS 

In deze bijlage wordt uiteengezet wat bereikt kan worden met de invoering van een betere en meer 
systematische werkuitgifteplanning (welke orders op welke machine en in welke volgorde) en een 
betere beladingsmethodiek (welke feeders/componenten bij welke kop op machine zetten en welke 
feeders/componenten van de machine halen bij produktwissel etc.). Zie ook figuur El. 

nuttig gebruik 
van netto 
ca aciteit 

~ + 
hoeveelheid 

omstellen : ~ tussen 

/. ~ i kwal. van~p_l.k_✓-~pp~_e_n -~,::) -\ =~ ·) .. i:, 

\ ---- f werkuitgifta 
\ . componenten-~ planning 

beschikbaarh. t ...................... •··+ ... , 

+ 

leverings
termijnen 

· kwal.v. lev. J\ 
. termijnafgifte 

---i- +-
. -

leveringsbe-

Figuur El 

: trouwbaarheid 

__ t _±_ 
concurrentie- · 

posltle 

Invloed werkuitgifte en beladingsmethodiek 

Er wordt vooral gekeken naar het effect op de omsteltijden en niet zozeer naar het effect op de 
balans ( = mate van afstemming van de bewerkingstijden tussen de koppen van een machine) en de 
kwaliteit van de afgifte van leveringsdata. Het is namelijk zeer moeilijk om aan te geven wat het 
effect zal zijn op de laatste twee grootheden. Bovendien bestaat er een negatief verband tussen de 
hoogte van de omsteltijden en de mate van afstemming tussen de koppen (zie bijlage D). Indien 
namelijk meer wordt omgesteld (meer feeders verwisselen e.d.) zijn er meer mogelijkheden om een 
goede afstemming te bereiken. Omdat de correlatie-coefficient tussen O en -1 ligt, betekent minder 
omstellen op zich in ieder geval niet dat het capaciteitsverlies door onbalans hierdoor sterker 
toeneemt dan het capaciteitsverlies door minder omstellen afneemt. Bovendien kan door een 
gestructureerde aanpak waarschijnlijk toch een gelijktijdige reductie van "hoeveelheid omstellen" en 
"onbalans" bereikt worden. 

Minder omstellen heeft een direct effect op het nuttig gebruik van de netto capaciteit (ook we! 
efficiency genoemd), maar daarnaast ook een indirect effect (zie figuur El). Feeders die net op een 
machine zijn gezet (na omstellen) vertonen namelijk in het begin van de assemblage meer 
problemen (ze moeten nog worden ingeleerd), zoals misspicks, dan feeders die al een tijdje op de 
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PHILIPS 
machine staan. Als dus minder wordt omgesteld zullen er minder problemen bij het picken en 
plaatsen van componenten zijn, wat een nuttiger gebruik van de capaciteit tot gevolg heeft. 

2. ANALYSE OMSTELTIJD 

Om een beter inzicht te krijgen in waar de omsteltijd door bepaald wordt, zijn voor de weken 46 
van 1995 tot en met 5 van 1996 een aantal gegevens verzameld. Dit zijn onder andere: 

in-/omsteltijden per produktwissel op een machine; 
hoeveel feeders per produktwissel van de machine zijn gehaald (bijvoorbeeld om de 
feeder voor een ander componenttype te gebruiken of om plaats op de machine te 
creeren); 
hoeveel rollen of sticks met componenten op feeder zijn gezet; 
hoeveel feeders op de machine zijn gezet; 
hoeveel feeders, die al op de machine stonden, naar een andere positie (en/of kop) 
zijn verplaatst (bijvoorbeeld om een betere verdeling van het aantal plaatsingen over 
de koppen te bereiken). 

Met behulp van deze gegevens 1 is in het programma STATGRAPHICS 6.0 een meervoudige 
regressie-analyse uitgevoerd (zie onder andere Rijpkema (1992) en Mendenhall & Sincich (1989)). 
Deze analyse is gedaan met de gegevens van de produktwissels op alle machines samen. Hierbij 
dient vermeld te warden, dat alleen produktwissels zijn meegenomen, waarbij handelingen met 
feeders voorkwamen. Indien een machine voor een "nieuwe" serie alleen mgesteld hoeft te worden 
is dit niet in de analyse meegenomen. Hieronder wordt de output (rcsulterende model) van het 
programma weergegeven: 

Model fitting results for: TOTFEED2.0MSTELTIJD 

Independent variable coefficient std. error t-value sig.level 

CONSTANT 
TOTFEED2.0PFEEDER 

1 . 186857 
0 .114637 

0.277471 
0. 011429 

4.2774 
10.0304 

0.0001 
o.oooc 

R-SQ . (ADJ.)= 0.5804 SE= 2.190928 MAE= 1.213523 DurbWat= 2.490 
?reviously: 0.0000 0.000000 0.000000 0.000 
73 observations fitted, forecast(s) computed for O missing val. of dep. var. 

Het model met uitsluitend significance verklarende variabelen was, bij achterwaartse eliminatie van 
niet-significante variabelen, te bereiken door uitsluitend "aantal rollen/sticks op feeder gezet" als 
variabele in het regressiemodel op te nemen. Het regressiemodel dat zo ontstaat is: 

omsteltijd per produktwissel = 1.19 + 0 .11 * (# roll en/ sticks op feeder gezet) uur 

De 95 % betrouwbaarheidsintervallen voor de coefficienten zijn: 

1.19: (0.63 - 1.74) uur 
0.11: (0.09 - 0.14) uur 

Naast een "constante" in-/omsteltijd van ruim 1 uur is er dus een variabele omsteltijd, die vooral 
afhankelijk is van het aantal rollen/sticks die voor een volgend te besti.icken PCB-type op een feeder 

1De analyse is dus uitgevoerd met gegevens die op dat moment bekend waren (later is het regressiemodel nauwkeuriger 
bepaald met gegevens van meer produktwissels, zie bijlage G) 
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moeten worden gezet. Het op een feeder zetten van een rol of stick duurt ongeveer 6½ minuut. 

3. ANALYSE VAN BENODIGDE OMSTELLINGEN 

Om te kunnen schatten in hoeverre de omsteltijd kan worden gereduceerd, is een analyse uitgevoerd 
met een aantal gegevens van de weken 46 van 1995 tot en met 3 van 1996. Deze gegevens zijn: 

de verschillende PCB-typen die in elke week zijn besti.ickt met de SMT-machines; 
de sruklijsten van deze PCB-typen met de SMT-componenten; 
welk componenttype op welk feedertype hoort; 
hoeveel feeders van elk feedertype aanwezig zijn. 

Achtereenvolgens is met behulp van het programma DBASE IV nagegaan: 
1. Welke SMT-componenttypen in de genoemde periode op PCB's geplaatst zijn. 

2. Op hoeveel verschillende PCB-typen (in genoemde periode besti.ickt) elk van deze 
componenttypen voorkwamen. 

3. Per componenttype: hoeveel keren deze in principe op een feeder gezet had moeten worden. 
Hierbij wordt er in eerste instantie van uitgegaan, dat wanneer een rol/stick eenmaal op een 
feeder is gezet of heeft gezeten, deze niet meer opnieuw op een feeder hoeft worden gezet. 
Verder wordt ervan uitgegaan, dater nooit meer dan een rol of stick van elk componenttype 
op een machine staat. Het aantal keren dat elk componenttype op een feeder gezet had 
moeten worden is dan als volgt bepaald: 

* aantal PCB-typen < 3 -- > 1 keer op feeder (PCB-type(n) over dezelfde machine) 
* 3 ::; aantal PCB-typen < 5 -- > 2 keer op feeder (PCB-typen over 2 machines) 
* 5 ::; aantal PCB-typen < 8 -- > 3 keer op feeder (PCB-typen over 3 machines) 
* aantal PCB-typen ~ 8 -- > 4 keer op feeder (PCB-typen over alle 4 machines) 

4. Per feedertype: hoeveel keren in principe een rol/stick op een feeder van dit type gezet had 
moeten worden. Dit is dus de som van de keren op een feeder zetten over alle 
componenttypen die dit feedertype gebruiken. 
Als men alle SMT-componenttypen voor de genoemde periode tegelijkertijd op feeder zou 
willen zetten is het resultaat van stap 4 ook interpreteerbaar als het aantal benodigde feeders 
van elk type . Voor trilfeeders (type KMFA) moet dan wel nog rekening worden gehouden 
met het feit dat op een trilfeeder meerdere sticks (met verschillende componenten) gezet 
kunnen worden. Van elk componenttype is bekend hoeveel "tracks" deze op een trilfeeder 
inneemt. Er zijn maximaal 9 tracks per trilfeeder beschikbaar. Aan de hand hiervan kan het 
benodigd aantal trilfeeders bepaald worden. Hierbij is even aangenomen dat op een bepaalde 
trilfeeder alleen componenttypen kunnen zitten die evenveel tracks innemen (bijvoorbeeld: 
op 1 trilfeeder passen 4 componenttypen die elk 2 tracks innemen, 1 componenttype die 5 
tracks inneemt etc.) . 

5. Het verschil tussen het resultaat bij stap 4 en het aantal feeders dat van elk feedertype 
aanwezig is. Zie tabel 1. 
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Tabel 1 Verschil tussen benodigde en aanwezige feeders (week 46 t/m week 3) 

TYPE FEEDER BENODIGDE AANWEZIGE VERSCHIL 
FEEDERS FEEDERS (BENOD-AANW) 

1308/4* 159 151 8 
1312/8 31 17 14 

1316/12 1 16 -15 
1316/8 41 126 -85 

1324/12 17 57 -40 
1324/8 2 34 -32 

1332/12 1 12 -11 
708/4 263 237 26 
712/4 2 4 -2 
712/8 9 17 -8 

totaal "rolfeeders" 526 

KMFA (trilfeeder) 83 32 51 

• eerste cijfer(s) geeft aan hoe groot de diameter van de rol mag zijn (7 of 13 inch) , de twee cijfers 
voor de / geven aan hoe breed de feeder is (in mm) en de cijfers na de / geven aan hoe groot de 
doorzet is (de afstand tussen twee opeenvolgende componenten) 

N.B. Op de machines is in totaal in principe genoeg plaats voor alle "benodigde feeders" 
(="aanwezige feeders" als "benodigd" > "aanwezig") in deze periode. Er zijn namelijk in totaal 
920 posities op de machines en er zijn er 685 nodig (1 positie = 8 mm; breedte 12 mm -- > 2 
posities; trilfeeder gemiddeld 3 posities) 

Verder is uit de genoemde gegevens gedestilleerd, dat 119 componenttypen in elke 3-wekelijkse 
periode (week 46 t/m 48, week 49 t/m 51 en week 1 t/m 3) gebruikt werden, waarvan 56 
componenttypen op 4 of meer verschillende PCB's voorkwamen. 

4. SCHATTING VAN TE BEHALEN CAPACITEITSWINST 

4.1 In-/omstellen 
Er wordt vanuit gegaan, dat voor de hierboven genoemde 56 componenttypen altijd twee 
rollen/sticks op feeder zitten en voor de 63 ( = 119-56) overige frequent voorkomende 
componenttypen een rol/stick. Dit zijn dus in totaal 175 ( = 56*2 + 63) rollen/sticks die altijd op 
feeder zitten. 

Onder de aanname dat aan het begin van de genoemde periode (week 46 van 1995 tot en met week 
3 van 1996) verder alle feeders leeg zijn (geen rol of stick op feeder) en dus ook niet op een 
machine staan, is het aantal keren dat rollen of sticks op feeder gezet moeten worden als volgt 
bepaald. 

In de tweede kolom van tabel 1 staat voor de "rolfeeders" aangegeven hoeveel keer minstens (per 
feedertype) rollen op feeder gezet moeten worden. Trilfeeders bevatten gemiddeld ongeveer 4 
sticks, dus het aantal benodigde trilfeeders (zie tweede kolom, tabel 1) maal 4 geeft het minirnale 
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aantal keer dat sticks op trilfeeder gezet moeten worden. Er zitten al 175 rollen/sticks op feeder , 
dus deze hoeven er niet meer op feeder gezet te worden. 

Als bij een feedertype het aantal "benodigde feeders" groter is dan het aantal "beschikbare feeders" , 
betekent dit dat voor een aantal feeders (dit aantal is gelijk aan "verschil") de rol die er op zat 
verwisseld moet worden met een andere rol. lndien aangenomen wordt dat de helft van de "oude". 
rollen daarna weer terug op de feeder moet worden gezet neemt het totale aantal keren dat rollen op 
feeder gezet moeten worden met de waarde "verschil"/2 toe . Voor trilfeeders is dit: "verschil"/2 
maal 4 . 

Dus het totale aantal keren dat rollen/sticks in principe op feeder gezet moeten worden is volgens 
deze schatting: 

526 + 4*83 - 175 + 48/2 + 4*51/2 
t/m 3) 

809 keer rol/stick op feeder zetten (in perio~e week 46 

Elke keer dat een rol of stick op feeder gezet wordt duurt ongeveer 0 . 11 uur (zie par. 2). Verder is 
er een "constante" van 1.19 uur per produktwissel. Her uitzoeken en bepalen van de beladingen 
door de operator duurt per produktwissel ongeveer een kwartier (0.25 uur) en zit in de constante 
van 1.19 uur. Dir uitzoeken van beladingen en dergelijke hoeft de operator , bij gebruik van een 
systeem die de beladingen systematisch uitzoekt, niet meer zelf te doen. Er waren 62 
produktwissels in de genoemde periode. De totale geschatte te bereiken in-/omsteltijd voor de 
periode van week 46 t/m 3 die hieruit volgt is: 

809*0. ll + 62*1.19-0.25*62 = 147uur 

De werkelijke in-/omsteltijd was: 212 uur 

De geschatte gemiddelde reductie van in-/omsteltijd is dan: 

(212-147)/212 * 100 % = 65/212 * 100 % = 31 % 

Her gemiddelde capaciteitsverlies per week door omstellen is ongeveer 95000 onserts (uit analyse 
met spreadsheet-model, zie bijlage B, voor week 46 ('95) tot en met week 5 ('96)). Een reductie 
van de omsteltijd met 31 % houdt een gemiddelde capaciteitswinst van O. 31 * 95000 = 30000 
onserts/week in, oftewel 30000 * 50 = 1.500.000 onserts gemiddeld per jaar 

Wanneer naar de 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor "0. 11" en "1.19" (zie par. 1) wordt 
gekeken kan een onder- en bovengrens voor deze reductie worden geschat: 

maximale geschatte in-/omsteltijd = 809 * 0 . 14 + 62 * 1.74 - 0 .25 * 62 = 206 uur 
maximale geschatte in-/omsteltijd = 809 * 0.09 + 62 * 0.63 - 0 .25 * 62 = 96 uur 

geschatte ondergrens reductie = (212-206)/212 * 100 % = 3 % (150.000 ons./jr cap.winst) 
geschatte bovengrens reductie = (212-96)/212 * 100 % = 55 % (2.500.000 ons./jr cap.winst) 

4.2 Mate van afstemming tussen koppen 
Het effect van een betere beladingsmethode (en werkuitgifteplanning) op de mate van afstemming 
van de bewerkingstijden tussen de koppen van een machine wordt ruwweg geschat op 20 % 
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reductie van de verloren capaciteit door zogenaamde "onbalans", met een ondergrens van 10 % en 
een bovengrens van 30 % . 

Het gemiddelde capaciteitsverlies per week door onbalans is ook ongeveer 95000 onserts (uit 
analyse met spreadsheet-model, zie bijlage B, voor week 46 ('95) tot en met week 5 ('96)). De 
geschatte capaciteitswinst door een betere afstemming = 0.2 * 95000 = 20.000 onserts/week, 
oftewel 20.000 * 50 = 1.000.000 onserts gemiddeld per jaar 

geschatte ondergrens = 500.000 onserts/jaar 
geschatte bovengrens = 1.500.000 onserts/jaar 

4.3 Misspicks 
Verder blijkt dat op de machine waarop in de onderzochte periode maar een PCB-type bestiickt 
werd (de PPM 7 .2) en waar dus ook bijna geen feederwisselingen plaatsvonden, het percentage 
misspicks ten opzichte van het aantal onserts ongeveer 0.8 % te bedragen, terwijl dit op de machine 
waar de meeste produktwissels plaatsvinden (de PPM 7.3) ongeveer 3 % bedraagt. 
Geschat wordt dat door minder feederwisselingen het percentage misspicks t. o. v . het aantal onserts 
met 1 % misspicks afneemt ( ondergrens : 0. 5 % , bovengrens: 1. 5 % ) . Dit betekent bij een huidige 
gemiddelde "produktie" van ongeveer 550.000 onserts per week (over alle machines) een 
capaciteitswinst van: 0.01 * 550.000 = 5500 onserts per week, oftewel 275.000 ons./jr 
(ondergrens: 150.000 ons./jr, bovengrens: 400.000 ons./jr). 

4.4 Overzicht 

I CAPACITEITSWINST /JR I ONDERGRENS I SCHATTING I BOVENGRENS I 
MINDER IN-/OMSTELLEN 150.000 ons. 1.500.000 ons. 2.500.000 ons. 

BETERE AFSTEMMING 500.000 ons. 1.000.000 ons. 1.500.000 ons. 
MINDER MISSPICKS 150.000 ons. 275.000 ons. 400. 000 ons. 

TOTAAL 800.000 ons. 2. 775.000 ons. 4.400.000 ons. 

TOENAME AANTAL ONSERTS 3 % 10 % 16 % 
(t.o.v. huidige aantal = 
± 27.500.000 ons./jr) 

ABSOLUTE TOENAME NUTTIG 1.4 % 4 .5 % 7.2 % 
GEBRUIK VAN NETTO CAPAC. 
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BIJLAGE F DEELVRAGEN + PLAN VAN AANPAK 

DEELVRAGEN 

PHILIPS 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken, waarmee elk van de SMT-machines gekarakteriseerd 
kan worden? 
Wat houdt het omstellen naar een ander PCB-type in het algemeen in? 
Welke soorten feeders zijn aanwezig en hoe zijn deze gerelateerd aan bepaalde 
componenttypen? 
Hoe ziet de bestaande situatie eruit (en waarom) met betrekking tot: 

gebruik van capaciteit; 
hoeveelheid omstellen; 
(on)balans tussen koppen; 
problemen bij plaatsen; 
leveringstermijnen; 
leverings betrouwbaarheid. 

Hoe kunnen bovengenoemde punten worden gemeten? 
Wat zijn mogelijke invalshoeken (onder andere uit de literatuur) voor een plannings- en 
beladingsmodel (verder PBM genoemd) en welke is het meest geschikt in deze situatie? 
Onder welke vooronderstellingen wordt het PBM ontwikkeld? 
Hoe dient het PBM gestructureerd te worden (o.a. functionele eisen)? 
Hoe dient het PBM verder gedetailleerd te worden? 
Voldoet het ontwikkelde PBM in voldoende mate aan de doelstelling bij simulatie met 
"oude" gegevens en gevoeligheidsanalyse? 
Moeten bepaalde vooronderstellingen losgelaten worden en het PBM aangepast, om het in 
de praktijk toe te kunnen passen? 
En/of moeten maatregelen worden genomen om m de praktijk aan bepaalde 
vooronderstellingen te kunnen voldoen? 
Hoe dient het PBM gei:mplementeerd te worden? 
Kan de efficiency verder verhoogd worden door middel van relatief eenvoudige maatregelen 
op andere gebieden? 
Wat zijn de conclusies en aanbevelingen op grond van het project? 

PLAN VAN AANPAK 

Tussen [ ] staan de te gebruiken bronnen, methoden en hulpmiddelen bij elke stap. 

1. Beschrijving van de bestaande situatie met betrekking tot: 
* gebruik van capaciteit; 
* hoeveelheid omstellen; 
* (on)balans tussen koppen; 
* problemen bij plaatsen; 
* leveringstermijnen; 
* leveringsbetrouwbaarheid. 
[verzamelde gegevens omstellen, "uren-registratie SMT", computers ZEVATECH
machines, gesprekken, kwaliteitshandboek, literatuur, LOGISTIX, rapporten, feedback] 
gepland gereed: elke week blijven volgen 
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2. beschrijving en analyse van de aanwezige feeders en hun relatie met componenttypen; 

[rapporten, LOGISTIX, computers ZEV A TECH-machines] 
gepland gereed: week 6 

3. a) mogelijke invalshoeken voor een PBM analyseren; 
b) meest geschikte invalshoek kiezen. 
[literatuuronderzoek: o.a. Maiman et al (1993) , Luzzatto en Perona (1993) , Flynn (1987) , 
gesprekken, feedback] 
gepland gereed: week 7 

4. vaststellen van de vooronderstellingen waaronder het PBM ontwikkeld zal warden: 
a) potentiele vooronderstellingen genereren; 
b) toetsen van de potentiele vooronderstellingen aan de praktijk zelf en de invloed ervan op 
de praktische toepasbaarheid van het PBM; 
c) kiezen van de vooronderstellingen. 
[literatuur, gesprekken, feedback] 
gepland gereed: week 8 

5. a) structureren van het PBM (o.a. functionele eisen, specificaties) ; 
gepland gereed : week 10 
b) programmering van het PBM (zo ver dit mogelijk is in het tijdsbestek van het 
afstudeerproject). 
[gesprekken, programmeur, feedback] 
gepland gereed: week 16 

6. toetsen van het PBM aan de doelstelling; 
[simulatie met "oude" gegevens over produktenpakket, gevoeligheidsanalyse, feedback] 
gepland gereed: week 18 

7. er voor zorgen dat het PBM in de praktijk toepasbaar is : 
* eventueel bepaalde vooronderstellingen loslaten en het PBM hierop aanpassen; 
* eventueel maatregelen aanbevelen, waardoor in de praktijk in voldoende mate aan 
bepaalde vooronderstellingen kan warden voldaan. 
[gesprekken, nadere analyse van de vooronderstellingen, feedback] 
gepland gereed: week 20 

8. implementatie van het PBM (zover mogelijk) en evaluatie op de bij 5 genoemde aspecten; 
[samenwerking met betrokkenen (o .a. hoofd produktie, groepsleider SMD)] 
gepland gereed: week 22 

8. zoeken naar relatief eenvoudige maatregelen op andere gebieden dan werkuitgifte-planning 
en beladingsmethodiek om de efficiency te verhogen 
[gedurende project in de gaten houden] 
gepland gereed: week 22 

9. conclusies en aanbevelingen. 
gepland gereed: week 24 
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BIJLAGE G ANALYSE OMSTELTIJD 

Om een beter inzicht te krijgen in waar de omsteltijd door bepaald wordt, z1Jn van 122 
produktwissels een aantal gegevens verzameld: 

in-/omsteltijd van de produktwissel ; 
hoeveel feeders bij de produktwissel van de machine zijn gehaald; bijvoorbeeld om 
de feeder voor een ander componenttype te gebruiken of om plaats op de machine te 
creeren; 
hoeveel rollen of sticks met componenten op feeder zijn gezet; 
hoeveel feeders op de machine zijn gezet; 
hoeveel feeders, die al op de machine stonden, naar een andere positie (en/of kop) 
zijn verplaatst. 

Met behulp van deze gegevens is in het programma STATGRAPHICS 6 .0 een stapsgewijze, 
meervoudige regressie-analyse uitgevoerd (zie onder andere Rijpkema (1992) en Mendenhall & 
Sincich (1989)). Hieronder wordt de output van het programma met het resulterende model met 
uitsluitend significante verklarende variabelen bij achterwaartse elirninatie, weergegeven: 

Model fitting results for: TEST.OMSTELTIJD 
---------------------------------------------------------------------

Independent variable coefficient std. error t-value sig.levc 
------------------------------------------------------------------------

CONSTANT 
TEST . OPMACHINE 

0.792551 
0.084978 

0 .138319 
0.005128 

5. 7299 
16.5712 

0. 0 0 ( 
0. 0 0 ( 

---------------------------------------------------------------------------
R-SQ. (ADJ.)= 0.6934 SE= 1.319968 MAE= 0.8233fi3 DurbWat= 1.35 ; 
Previously: 0.0000 0.000000 0.000000 0.00l 
122 observations fitted, forecast(s) computed for o missing val. of dep. var. 

Een grafiek waarin de regressielijn is uitgezet tegen de waarnemingen, wordt hieronder getoond: 

Het model kent een "vaste" omsteltijd van 0,8 uur en een variabele omsteltijd van 0,085 uur 
( ongeveer 5 minuten) per feeder die op machine gezet wordt. Omdat een rolfeeder altijd maar een 
componenttype bevat en er in verhouding tot de rolfeeders maar weinig trilfeeders zijn (een 
trilfeeder kan meer dan een componenttype bevatten), kan ook gesproken worden van een variabele 
omsteltijd per componenttype dat op de machine gezet wordt. Het regressie-model wordt dan: 

omsteltijd bij produktwissel = 0,8 + 0,085 * (# componenttypen op machine gezet) uur 

De 95 % betrouwbaarheidsinrervallen voor de coefficienten zijn: 
0,8 : (0,52 - 1,07) uur 
0,085 : (0,075 - 0,095) uur 
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BIJLAGE H ANALYSE TRJLFEEDERPROBLEMEN 

Om aan te kunnen geven in hoeverre bij trilfeeders meer problemen tijdens her bestiicken 
voorkomen dan bij rolfeeders, is de volgende analyse uitgevoerd. 

De analyse is gedaan met gegevens van de machine "PPM 7 .3" met twee plaatsingskoppen. Op 
deze machine worden trilfeeders altijd bij de eerste kop gezet en deze vormen een groot aandeel in 
het totale aantal feeders bij deze kop. Bij de tweede kop staan alleen rolfeeders . 

Van 25 series die door de PPM 7. 3 bestiickt zijn, zijn de volgende gegevens uit de uitdraaien 
"production and components statistics for placing program X" (zie bijlage B voor een voorbeeld) 
verzameld: 

"time running" ( = "pure" bestiickingstijd) bij kop 1 en kop 2; 
"time error" ( = verloren tijd door misspicks e.d.) bij kop 1 en kop 2. 

Voor elke serie is per kop "time error/time running * 100%" berekend. Hieruit volgde voor kop 1 
(met veel trilfeeders) een gemiddelde over alle series van 58 % (standaarddeviatie: 27) en voor kop 
2 (zonder trilfeeders) een gemiddelde van 39 % (standaarddeviatie: 27). 

Met deze getallen is een toets uitgevoerd voor de nulhypothese "er is geen significant verschil 
tussen de gemiddeldes bij kop 1 en kop 2" tegen de alternatieve hypothese "time error/time running 
bij kop 1 groter dan bij kop 2" . Hieruit volgde dat de nulhypothese verworpen mag worden, dus 
"time error/time running" is bij kop 1 significant groter dan bij kop 2 (de toetsingsgrootheid t is 
2,54 en het verwerpingsgebied voor de nulhypothese is t> 1,65). 

De waarde van de "trilwegingsfactor" die een plaatsing van een component op trilfeeder krijgt ten 
opzichte van een plaatsing van een component op rolfeeder is dan: 1,58/1 ,39 = ± 1, 15 . 

N.B. Deze analyse is bedoeld als een vrij ruwe inschatting van her verschil tussen trilfeeders en 
rolfeeders voor wat betreft de problemen tijdens het bestiicken. De oorzaak van her verschil tussen 
de kop 1 en kop 2 kan ook een andere zijn dan het feit dat bij kop 1 trilfeeders staan en bij kop 2 
niet. Verder wordt de analyse "vertroebeld" doordat niet alle feeders bij kop 1 trilfeeders zijn . 
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BIJLAGE I EFFECTJEVE-CAPACITEIT-RATIO 

effectieve-capaciteit-ratio 
= fractle v. bruto cap. beechikbaar v. puur 

oneerten+omstellen 
elfeclieve-capacileil-ralio (%) 

effectieve- capaciteit-ratio 
• frectle v. bruto cap . beechlkbaar v. puur 

onaerten+ometellen 
e ffectieve-capt1.cileil-ratio (%) 
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PHILIPS 
BIJLAGE J FLOWSCHEMA 'S ALGORITMES 

Op de volgende pagina's worden de algoritmes per mveau van Multi-model P.L.U.S . m 
flowschema ' s weergegeven. 
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Figuur Jl 
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Flowschema algoritme niveau 1 "order-machine toekenning" 
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Figuur J2 Flowschema subalgoritme II inpassen orders II bij mveau 1 
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Figuur J3 
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Flowschema niveau 2A "componenttype-plaatsingskop toekenning" 
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Figuur J4 
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Flowschema subalgoritrne "verbeteren balans" bij 
niveau 2A 
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Figuur 15 
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Flowschema niveau 2B "bepaling ordervolgorde" 
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4 

Figuur J6 
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Flowschema subalgoritrne "beginvolgorde" bij mv . 2B 
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Flowschema algoritme niveau 3 11 omstellingen per produktwissel 11 
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PHILIPS 
BIJLAGE K GEWENSTE EIGENSCHAPPEN GEBRUIKERSINTERFACES 

Niveau 1: toekenning orders aan machines, inclusief bezettingsplanning 
1. gebruiker: produktieplanner 
2. Elke week of elke 2 weken uitvoeren, op vrijdagmiddag . 
3. Dit doen over een horizon van ca. 8 weken, startend met de eerstkomende week. 
4. Alle benodigde gegevens moeten op een eenvoudige manier binnen te halen zijn: 

startbeladingen machines: via Zevatech-interface 
produktie-orders voor elke week van de planperiode: via Logistix-interface (dit 
automatisch of handmatig aanpassen door orders voor dubbelzijdige PCB's te 
splitsen in aparte orders voor de lijrnzijde en de pastazijde); 
stuklijsten met in SMT-afdeling te plaatsen componenten voor de genoemde 
produktie-orders: via Logistix-interface (er mee rekening houden dat sommige 
SMD's niet door de machines (kunnen) worden geplaatst); 
op welke machine(s) elk PCB-type besti.ickt kan worden: aan te geven door 
ploegleider SMD (Rennie Overweg) op basis van hoeveel carriage-posities deze 
benodigd (afhankelijk van aantal en soon feeders) of het een lijmprint betreft, of er 
QFP-componenten op voorkomen, zijn fiducialmarks aanwezig, breedte van 
omformaat (zie figuur I 1) en andere, incidentele factoren. 

5. Alle door de gebruiker vantevoren in te vullen gegevens moeten zo eenvoudig mogelijk in te 
voeren z1Jn: 

vroegst mogelijke produktie-week (voornamelijk door componenten-beschikbaarheid 
bepaald) en laatst mogelijke week gereed in SMT-assemblage (door leveringsdatum 
en doorlooptijd nabewerkingen bepaald) per produktie-order; dit eventueel 
automatisch uit Logistix binnenhalen en door gebruiker alleen laten checken; 
bruto machinetijd per machine per week (programma geeft initiele waarden, 
afhankelijk van twee- of drie-ploegendienst, door gebruiker per week aan te geven); 
effectieve-capaciteit-ratio per machine ( = fractie van de bruto koptijd (excl. 
wachten-op-order en preventief onderhoud)) dat beschikbaar is voor "puur" onserten 
plus omstellen); uit "oude" gegevens is hiervoor een soon bandbreedte te bepalen, 
waarbinnen de gebruiker een waarde kan kiezen, waarbij een hoge waarde inhoudt 
dat elke week waarschijnlijk meer orders toegekend krijgt dan in werkelijkheid te 
produceren is. 

6. Tijdens het uitvoeren: 
in het geval van overbezetting op een machine in een week, die niet door het van 
machine verwisselen van orders te vermijden is : geef gebruiker keuze tussen de optie 
om een order door te schuiven naar de volgende week of de optie om extra 
machinetijd in die week in te voeren (bijvoorbeeld zaterdags overwerken); de 
toekenning voor de betreffende week wordt dan opnieuw uitgevoerd; 

7. Na uitvoeren: 
overzicht capaciteitsbezetting per machine per week (grafisch), inclusief overzicht 
van orders (PCB-typen) per machine per week; 
overzicht van componenttypen op 1 machine benodigd, op 2 machines benodigd etc.; 
overzicht totale minimale aantal op machine te zetten componenttypen per machine 
per week (grafisch); 
overzicht van de door gebruiker genomen aeries in geval van overbezetting (extra 
machinetijd in een week, orders doorgeschoven). 
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Figuur Kl Flowschema "mogelijke machines per PCB-type" 

Niveau 2A: toekenning componenttypen aan koppen van machine 
1. gebruiker: ploegleider SMD 
2. Elke week uitvoeren, op vrijdagmiddag of maandagochtend. 
3. Dit doen voor de toegekende orders over een horizon van 2 weken, startend met de 

eerstkomende week. 
4. Alle benodigde gegevens moeten op een eenvoudige manier binnen te halen zijn: 

startbeladingen machines: via Zevatech-interface; 
aan elke machine toegekende produktie-orders voor planhorizon: uit 
beslissingsniveau 1; 
stuklijsten met in SMT-afdeling te plaatsen componenten voor elk PCB-type in de 
hiervoor genoemde produktie-orders: via Logistix-interface; 
aantal lijmdotjes per component voor elk componenttype, dat op een lijmprint 
voorkomt: via Zevatech-interface?; 
"plaatsingssnelheidfactor" per componenttype (percentage van de 
"standaardplaatsingsnelheid", waarmee het component geplaatst mag warden): via 
Zevatech-interface, waarbij naar het veld "% placespeed" gekeken moet warden. 
per componenttype of het een QFP betreft of dat het component op trilfeeder moet 
warden gezet of dat het component op rolfeeder moet warden gezet: via Zevatech
interface. 

5. Na uitvoeren: 
overzicht per machine van de uiteindelijk aan elke kop toegekende componenttypen; 
overzicht per machine per PCB-type van de uiteindelijk toegekende "bewerkingstijd" 
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PHILIPS 
per kop (en dus ook "onbalans") ; 
overzicht per machine van de naar een andere kop te verplaatsen component-typen, 
die in de startbelading zitten; deze componenttypen kunnen in principe al eerder van 
de machine gehaald worden, voordat ze daadwerkelijk voor een order op een andere 
kop gezet moeten worden; hiermee kan rekening worden gehouden bij het bepalen 
van welke componenttypen bij een bepaalde produktwissel van een kop gehaald 
dienen te worden; dit hoeft niet in dit stadium zichtbaar worden gemaakt, maar kan 
wel opgeslagen worden. 

Niveau 2B: bepaling volgorde van orders per machine 
1. gebruiker: produktieplanner in samenwerking met ploegleider SMD 
2. Elke week uitvoeren, op vrijdagmiddag. (na uitvoeren niveau 1 als dat in die week ook moet 

gebeuren en na uitvoeren niveau 2A) 
3. Dit doen voor de toegekende orders in de eerstkomend 2 weken. 
4. Alie benodigde gegevens moeten op een eenvoudige manier binnen te halen zijn: 

startbeladingen machines: via Zevatech-interface; 
aan elke machine toegekende produktie-orders voor eerste en tweede week: uit 
beslissingsniveau 1; 
aan elke kop van een machine toegekende componenttypen voor de genoemde 
produktie-orders; 
stuklijsten met in SMT-afdeling te plaatsen componenten voor elk PCB-type in de 
hiervoor genoemde produktie-orders: via Logistix; 
op welk feedertype elk componenttype hoort: via Zevatech; 

- de gegevens die ook voor niveau 3 nodig zijn en nog niet genoemd zijn . 
5 . Na uitvoeren: I 

overzicht per machine van de volgorde van de orders in eerst~ en tweede week. 

Niveau 3: bepaling omstellingen per produktwissel 
1. gebruiker: ploegleider SMD en eventueel operators 
2. Elke dag en/of voor elke produktwissel uitvoeren. 
3. Bij dagelijks uitvoeren: dit doen voor de (verwachte) produktwissel~ die op die dag zullen 

plaatsvinden. 
4. Alie benodigde gegevens moeten op een eenvoudige manier binnen te 

1

halen zijn: 
- startbeladingen machines : via Zevatech-interface; 

bij elke produktwissel: "nieuwe" order/PCB-type: uit niveau j 2B of op dat moment 
bepaald; I 
bij welke kop elk "nieuw" componenttype moet komen: uit niveau 2A; 
de produktie-orders per week per machine voor planperiode 1 :I uit niveau 1. 
op welk feedertype elk componenttype hoort: via Zevatech; 
te verplaatsen componenttypen voor komende orders: via nive4u 2A. 

5. Na uitvoeren: 
hoeveel feeders van welk feedertype van een andere machine gehaald moeten worden 
als dat nodig blijkt te zijn; I 
welke componenttypen/feeders van de machine gehaald moeten worden; 
welke componenttypen op de machine gezet moeten worden e~ op welk feedertype; 
op welke carriage-posities deze componenttypen precies gezet moeten worden. 

I 
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PHILIPS 
BJJLAGE L OVEREENKOMENDE COMPONENTTYPEN BJJ TEST 

In onderstaande tabel wordt voor de orders, die bij de test (zie hoofdstuk 8) gebruikt zijn, 
weergegeven hoeveel componenttypen maar op 1 PCB-type voorkomen (unieke componenttypen) , 
hoeveel componenttypen bijvoorbeeld op 30 verschillende PCB-typen voorkomen enzovoorts . 

# PCB-typen # componenttypen voorkomend 
op genoemd # PCB-typen 

l 425 

2 212 

3 110 

4 82 

5 90 

6 33 

7 25 

8 21 

9 17 

10 14 

11 15 

12 6 

13 2 

14 3 

15 2 

16 4 

17 l 

18 l 

19 3 

20 4 

21 2 

22 3 

23 2 

24 l 

27 l 

28 l 

30 l 

33 2 

34 2 

35 l 

37 l 

38 l 

41 l 

42 2 

47 l 

48 2 

61 2 
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