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Voorwoord 

Binnen de vakgroep Produktietechnologie en Automatisering 
van de faculteit der Werktuigbouwkunde is belangstelling 
ontstaan naar 'Automated Guided Vehicle Systems I. Di t z ij n 
geautomatiseerde 'material handling I-systemen. Deze stellen 
daarom hoge eisen aan het ontwerp van bijbehorende bestu
ringssystemen. 

Dit verslag is het resultaat van mijn onderzoeksopdracht. 
De opdracht was tweeledig namelijk enerzijds het plegen van 
een literatuurstudie naar de besturingstechnieken en 
besturingsstrategieen, die in de hedendaagse AGV-systemen 
worden toegepast en in tweede instantie het opzetten van een 
specificatie voor een simulatieprogramma, waarmee de 
geschiktheid van bepaalde besturingsstrategieen voor 
specifieke uitvoeringen van AGV-systemen getoetst kunnen 
worden. 
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Transportsystemen met Automated Guided 
Vehicles (AGV's) 

Binnen flexibele fabricage- en magazijnsystemen speelt de 
transportfunctie een belangrijke rol. Een van de metboden om die 
tunktie te realiseren is de uitvoering middels 'Automated Guided 
Vebicles' (AGV's). Alvorens tot implementatie over te kunnen gaun 
is een voorstudie waarin bet te bouwen transportsysteem gesimu
leerd wordt noodzakelijk. 

~dracht 

Onderzoek de werking en bruikbaarheid van 'Automated Guided 
Vebicles' (AGV's) in flexibele fabricage systemen. Bescbouw 
hierbij de volgende punten: 

- De toegepaste besturingstechniek voor de realisatie van de 
transportfunktie, 

- De gebruiltte strategieen voor 'routing' en 'dispatching' van 
de AGV's in bet transportsysteem. 

Ontwerp de funktionele specificatie van een simulatieprogramma, 
uit te voeren met S84, waarmee ontwerpen van AGV-systemen getest 
kunnen worden op bun te verwacbten gedrag onder toepassing van de 
bovengenoemde strategieen. 

Verslag, etc. 
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secretaresse verkrijgbaar. 
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Samenvatting 

Binnen de vakgroep Produktietechnologie en Automatisering 
van de faculteit der Werktuigbouwkunde wordt onderzoek 
verricht naar volautomatische fabricagesystemen. Hierbij 
behorende transportsystemen moeten met een hoge mate van 
flexibiliteit gepaard gaan om zo snel mogelijk op vragen uit 
de markt te kunnen reageren terwijl de kosten binnen bepaalde 
grenzen blijven. Een dergelijk transportsysteem is een 
'Automated Guided Vehicle System' (AGVS). Een succesvolle 
implementatie van een AGV-systeem is sterk afhankelijk van de 
kwaliteit van het systeemontwerp. Met name aan het bestu
ringssysteem worden grote eisen gesteld. 

Er is een literatuurstudie verricht naar de toegepaste 
besturingstechnieken. Deze technieken betreffen zowel de 
begeleiding als het management van de voertuigen. 

Met betrekking tot het management van de voertuigen moeten 
er afhankelijk van de mate van automatisering diverse 
strategieen ontwikkeld worden, opdat de voertuigen zo 
efficient mogelijk worden ingezet. Tevens is onderzocht welke 
strategieen er zoal toegepast worden. 

Simulatie blijkt een sterk gereedschap te zijn om verschil
lende strategieen al tijdens de ontwerpfase met elkaar te 
vergelijken. 
Een functionele specificatie voor een simulatieprogramma, 
waarmee de invloed van een bepaalde strategie op specifieke 
ontwerpen van AGV-systemen kan worden getoetst, is met behulp 
van de proces-interaktiebenadering ontworpen. In eerste 
instantie is de specificatie zo algemeen mogelijk gehouden 
opdat deze voor de meeste uitvoeringsvormen van AGV-systemen 
geldig is. Vervolgens is voor een eenvoudig systeem dat onder 
meer door eenrichtingsverkeer gekenmerkt is, deze specifica
tie verder uitgewerkt. Het is nu mogelijk om deze uitgewerkte 
specificatie zonder veel aanpassingen in een simulatiepro
gramma om te zetten. 
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1 INLEIDING 

De laatste tijd wordt er een steeds grotere betekenis 
toegekend aan flexibele produktie- en magazijnsystemen. Deze 
systemen beantwoorden aan een doelstelling die door vele 
ondernemingen wordt nagestreefd, namelijk het behalen van een 
zo kort mogelijke levertijd om zo snel mogelijk op de markt 
in te spelen bij zo laag mogelijke kosten. Met betrekking tot 
de logistiek ontstaat hieruit de behoefte aan een geautomati
seerd intern transportsysteem dat zich kenmerkt door een 
bepaalde mate van flexibiliteit. 

I Automated Guided Vehicle Systems I (AGVS) hebben zich in 
talrijke ondernemingen bewezen. Deze systemen kenmerken zich 
niet aIleen door flexibiliteit maar verschaffen ook de 
mogelijkheid tot opsporing van materiaal ten behoeve van 
produktieplanning. AGV-systemen ondersteunen asynchrone 
assemblage en kunnen geintegreerd worden met andere geautoma
tiseerde systemen zoals robots, automatische 0pslagsystemen 
en CNC-machines. 

AGV-systemen kan men in veel verschillende industrietakken 
aantreffen. Zo worden ze toegepast in de automobielindustrie, 
de elektronica, de voedingsmiddelenindustrie, magazijnsyste
men en de machinebouw. V~~r de gebruiker van een AGV-systeem 
is het van belang dat dit systeem optimaal op de in zijn 
bedrijfsomgeving heersende randvoorwaarden is afgestemd. Dit 
heeft tot gevolg dat er evenals bij vele andere problemen in 
de transporttechniek ook bij AGV-systemen geen universele 
oplossing bestaat. Iedere omgeving vereist een individuele 
oplossing, die aan de desbetreffende eisen tegemoet komt. Om 
deze reden worden AGV-systemen in veel verschillende 
uitvoeringsvormen op de markt gebracht. Dit betreft zowel de 
mechaniek van het voertuig als de besturingstechniek. 

In hoofdstuk 2 worden de diverse begeleidingstechnieken 
behandeld en wordt beschreven op welke manieren het manage
ment van de voertuigen is ingericht. 

AGV-systemen zijn geautomatiseerde systemen en leiden 
daardoor tot meer operationele besturingsproblemen dan hun 
tegenhangers (niet geautomatiseerde systemen). Deze problemen 
nemen toe met de mate van automatisering. Er moeten bestu
ringsstrategieen ontworpen worden met als doel een efficient 
voertuiggebruik. De verschillende dispositie- en routingstra
tegieen zoals ze in de geraadpleegde literatuur zijn terug te 
vinden, worden in hoofdstuk 3 beschreven. 

Vanwege de complexiteit van AGV-systemen is het noodzake
lijk om ontwerpen ervan met behulp van simulatie te toetsen. 
In hoofdstuk 4 is in eerste instantie een algemene functione
Ie specificatie voor een simulatieprogramma opgezet. Deze 
specificatie is voor een specifieke categorie van AGV
systemen uitgewerkt. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 5 conclusies gegeven. 
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2 BESTURINGSTECHNIEKEN 

Een Automated Guided Vehicle System (AGVS) kan in essentie 
met betrekking tot zijn transportfunctie tot twee besturings
functies teruggebracht worden. 

Ten eerste moeten de voertuigen begeleid worden opdat elk 
voertuig twee punten volgens een voorgeschreven route 
verbindt. 

Ten tweede is er het management van de voertuigen om een 
samenhangende en vloeiende verkeersstroom te verzekeren. 

2.1 Begeleiding van de voertuigen 

AIle voertuigen moeten een voorgeschreven route volgen bij 
een zo hoog mogelijke reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid. 
Dit betreft zowel de beweging van een voertuig langs als 
loodrecht op deze route. 

In essentie komt dit neer op het meten van actuele waarden, 
zoals die van de positie en de snelheid, die vergeleken 
worden met referentiewaarden. Deze vergelijking vormt de 
basis voor beslissingen die resulteren in het aansturen van 
de mechanische componenten van een voertuig, zoals de 
stuurwielen, aandrijfmotoren en remmen. De procedure wordt 
herhaald, totdat het voertuig op zijn bestemming is aangeko
men. 

De referentiewaarden met betrekking tot de positie (de 
geplande route) kan men fysiek of virtueel vastleggen. 

2.1.1 Het fysiek vastleggen van routes 

In dit geval bestaat een route uit een sequentie van 
segmenten van een fysiek netwerk, dat op de vloer of 
bovengronds in de vorm van rails, kabels of strippen is 
aangebracht. Na bepaling van de positie van een voertuig ten 
opzichte van dit netwerk kan relatief eenvoudig zijn absolute 
positie afgeleid worden. 

De voertuigen centreren zichzelf boven segmenten van het 
netwerk, dat door sensoren wordt afgetast. Men onderscheidt 
actieve en passieve technieken. 

Bij een actieve techniek zendt het netwerk zelf een signaal 
ui t, dat door sensoren op het voertuig gedetecteerd wordt. 
Het voertuig bepaalt de positieafwijking, die het loodrecht 
op het netwerk heeft, en stuurt bij, zodat deze afwij king 
wordt opgeheven. 

Het overgrote deel van de huidige toepassingen van AGV
systemen voIgt het principe van de inductieve sturing. Dit is 
een actieve techniek, waarbij het netwerk bestaat uit een of 
meerdere kabellussen, die zich in de vloer bevinden. Door de 
kabels loopt een wisselstroom, zodat een magnetisch veld 
rondom de kabels wordt opgebouwd. Di t veld leidt in een 
tweetal sensoren op een voertuig tot een spanningssignaal. 
Indien het voertuig zich niet recht boven de kabel bevindt, 
zal tussen deze twee signalen een verschilsignaal bestaan. 
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Hieruit wordt de te ondernemen stuuractie afgeleid. Er zijn 
twee verschillende uitvoeringen: 

1. Het gehele netwerk gebruikt een en dezelfde frequentie. 
Op besliss:i.ngspunten zoals kruisingen wordt de frequen 

tie geaktiveerd in het segment, dat het voertuig moet 
volgen. 

2. Het gebruik van meerdere frequenties. Het netwerk wordt 
in een aantal sublussen met ieder een eigen frequentie 
onderverdeeld. Het voertuig kent op beslissingspunten de 
te volgen frequentie. 

Men spreekt van een passieve techniek, indien het netwerk 
geen signaal uitzendt en actieve sensoren op het voertuig het 
netwerk aftasten. Een dergelijke techniek is het optisch 
detecteren van strippen op de vloer. De strippen weerkaatsen 
licht afkomstig van een lamp op het voertuig. Lichtgevoelige 
fotocellen vangen dit weerkaatste licht op en uit intensi
teitsverschillen in de fotocellen kan nu een stuurcorrectie 
afgeleid worden. Een variant op het optisch detecteren is het 
aftasten van strippen opgebouwd ui t fluoriserende deel tj es. 
Deze strippen zenden licht uit als reactie op ultraviolet
straling afkomstig van het voertuig. 

Een andere passieve techniek is het detecteren van metalen 
strippen met behulp van magnetische sensoren. 

Een bijzondere uitvoering van fysieke netwerken zijn 
mechanische netwerken in de vorm van rails. De voertuigen 
zijn in direct contact met het netwerk, zodat er zich geen 
moeilijkheden t.a.v. centrering voordoen. Onder deze 
categorie vallen ook de 'overhead conveyors' (AGV' s, die 
bovengronds aan een rails zijn bevestigd). 

2.1.2 Het virtueel vastleggen van routes 

Deze techniek staat bekend als 'wireless guidance'. Er is 
nu geen sprake van fysieke begeleiding in welke vorm dan ook. 
De routes worden softwarematig opgebouwd. Di t kan op twee 
manieren. Een eerste mogelijkheid is het definieren van een 
statisch netwerk. De routes worden nu opgebouwd uit segmenten 
van dit virtuele netwerk. Daarnaast is er de mogelijkheid om 
'real time' paden willekeurig in een bepaald vlak te 
definieren. 

Bij AGV-systemen die gebaseerd zijn op een of ander fysiek 
netwerk is het aIleen noodzakelijk om de positie van een 
voertuig langs een segment te bepalen. Hieruit kan eenvoudig 
de absolute positie afgeleid worden. Aangezien in geval van 
'wireless guidance' de voertuigen zich niet ten opzichte van 
voorzieningen op de werkvloer kunnen orienteren, worden er 
hoge eisen aan het meetsysteem gesteld opdat een AGV 
nauwkeurig zijn route zal volgen. De actuele positie wordt nu 
met behulp van een absoluut of een incrementeel meetsysteem 
bepaald. 

Absolute meetsystemen leggen de positie van een voertuig 
ten opzichte van een vast referentieframe vast. De huidige 
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ontwikkelingen volgen twee principes. 
Het eerste principe is het detecteren van vaste referentie
punt en door sensoren. De sensoren vangen signalen op die 
ui tgezonden of gereflecteerd worden door bakens. De bakens 
zijn bijvoorbeeld infrarood-lichtbronnen, hogefrequentie
zenders, lichtreflectoren of markeringen op machineoppervlak
ken. Er zijn twee mogelijkheden: 
- de bakens bevinden zich op het voertuig, terwijl de 

sensoren op vaste plaatsen in de omgeving zijn aangebracht. 
De positie van het voertuig wordt zo centraal bepaald. 

- de bakens bevinden zich op vaste plaatsen in de omgeving, 
terwijl de sensoren zich op het voertuig bevinden. Het 
voertuig bepaalt nu zelfstandig zijn positie. 

Het tweede principe waarop absolute meetsystemen kunnen 
berusten is het vergelijken van een momenteel overzicht van 
de omgeving met een absoluut overzicht. Met behulp van 
ultrasonische of optische meetapparatuur worden door de 
voertuigen afbeeldingen van de directe omgeving opgezet, die 
met een absoluut overzicht van de gehele layout worden 
vergeleken. Hierdoor kan het voertuig zijn positie in de 
omgeving afleiden. 

Incrementele meetsystemen bepalen de posi tie door telkens 
bij de vorige berekende positie een verplaatsing op te 
tellen. Er bestaan momenteel twee technieken. De eerste 
techniek is 'dead-reckoning'. Hierbij wordt periodiek de 
rotatie van de wielen gemeten. Dit levert gecombineerd met de 
stand van de wielen een bepaalde verplaatsing in een bepaalde 
richting op. Een tweede techniek is 'inertial navigation'. 
Een gyros coop meet de translatorische en rotatorische 
versnellingen van de AGV ten opzichte van een bepaalde 
referentierichting. Na een tweevoudige integratie van de 
versnellingen voIgt een verplaatsing. 

De incrementele meetmethode heeft tengevolge van allerlei 
onvolkomenheden een accumulatie van fouten tot gevolg. 
Daardoor is dit principe aIleen op korte trajecten bruikbaar. 
Doch tezamen met een systeem, dat periodiek de absolute 
positie bepaalt, kan deze methode een betrouwbare oplossing 
vormen. 

Veruit de meeste hedendaagse toepassingen van AGV-systemen 
zijn gebaseerd op het principe van inductieve sturing. Dit 
komt vooral doordat netwerken met inductieve kabels zeer 
betrouwbaar zijn, weinig onderhoud vereisen en zich bewezen 
hebben in tal van industriele toepassingen. Bovendien kan de 
dataoverdracht tussen de voertuigen, de vloerinstallaties en 
eventueel een centrale computer op induktieve wijze via het 
netwerk plaatsvinden. In verhouding met andere mogelijke 
communicatiemiddelen, zoals infrarood of radio, is dit middel 
tot op heden een zeer storingsvrij dataoverdrachtsysteem 
gebleken. Inductieve netwerken hebben echter het nadeel dat 
de flexibiliteit in zekere mate wordt ingeperkt aangezien het 
veranderen van de layout van het netwerk met enige inspanning 
gepaard gaat. 

Passieve fysieke netwerken komen enigszins tegemoet aan de 
nadelen van netwerken met inductieve begeleiding. Ze zijn 
eenvoudiger aan te brengen en te modificeren en hebben niet 

5 



tot gevolg dat de werkvloer beschadigd wordt. Toch worden 
deze netwerken slechts in beperkte mate toegepast. Strippen 
die optisch gedetecteerd worden, zijn namelijk zeer gevoelig 
voor beschadigingen en slijtage en vereisen voortdurend 
onderhoud om de voertuigen op een betrouwbare manier het 
netwerk te laten aftasten. Deze netwerken zijn daarom aIleen 
geschikt voor de lichte industrie. 

virtuele (softwarematige) netwerken hebben het grote 
voordeel dat de economische beperking om het aantal paden en 
hun lengten tot een minimum te beperken, verval t. Er is 
sprake van een efficHlnter vloeroppervlaktegebruik en een 
veel grotere flexibiliteit ten aanzien van modificaties van 
de paden. Er kan een groot aantal bidirectionele paden 
gedefinieerd worden, waardoor het mogelijk is om kortere 
routes uit te stippelen en dus de transporttijden te 
verkorten. In grote systemen is het daardoor mogelijk om het 
aantal benodigde AGV's met een aanzienlijk aantal te 
reduceren. Door de overtolligheid van het netwerk kunnen de 
voertuigen alternatieve routes volgen indien een bepaald 
segment door obstakels geblokkeerd wordt. 

In flexibele fabricagesystemen verandert de vraag met de 
dag. Softwarematige paden kunnen voortdurend op de steeds 
veranderende transportbehoeften afgestemd worden om zo een 
grotere materiaalstroom en daardoor zelfs verhoogde machine
bezettingen te verkrijgen. 

virtuele netwerken brengen weI addi tionele problemen met 
zich mee zoals de behoefte aan geschikte communicatiemiddelen 
met centrale besturingseenheden of begeleiding van de 
voertuigen onder hoge nauwkeurigheid tijdens het positioneren 
bij een werkstation. 

Vrij bewegende AGV's kunnen dientengevolge slechts dan 
doelmatig ingezet worden, indien ze met een betrouwbaar 
begeleidingssysteem, een intelligent scheduling algorithme en 
een robuust communicatiemiddel gepaard gaan. Vooral dit 
laatste punt is tot op heden nog een struikelblok gebleken. 

2.2 Management van de voertuigen 

De mate waarin een vloot AGV's efficient wordt ingezet, is 
vooral afhankelijk van de manier waarop een aantal taken die 
door het AGV-systeem moeten worden uitgevoerd, zijn ingevuld. 
Deze taken volgen uit een globale beschouwing van de werking 
van een AGV-systeem. 

De prima ire functie van een AGV-systeem is het transporte
ren van ladingen. Vanuit zijn omgeving krijgt het systeem 
transport-opdrachten ingegeven. Een eerste taak is nu om een 
order aan een bepaalde AGV toe te kennen ('dispositie'). 

Vervolgens moet de beweging van deze AGV beheerd worden 
zodat deze de opdracht uit zal voeren. Hierin kan men een 
drietal taken onderscheiden. In eerste instantie moet er een 
route gepland worden, waarop de bron en bestemming z ich 
bevinden. Een andere taak is het vinden van de bestemming, 
dus het volgen van de geplande route. Een derde taak 
tens lotte is het vermijden van botsingen, terwijl de AGV deze 
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route berijdt. 
Elke taak kan zowel door een centraal besturingssysteem als 

door de AGV' s zel f , dus decentraal, worden vervuld. Hoe 
groter de intelligentie op een laag niveau (AGV), des te 
minder wordt er van het centrale systeem geeist. 

2.2.1 Het toekennen van een opdracht aan een AGV 

Er zijn verschillende manieren om transportorders aan een 
AGV toe te kennen. Een mogelijkheid is om een voertuig de 
volgende bestemming uit zijn geheugen op te laten halen of 
een nieuwe opdracht door een menselijke operator via een op 
het voertuig aanwezig keyboard in te laten geven. Dit 
principe van decentrale opdrachttoekenning wordt vooral 
toegepast in kleinere installaties, omdat hiervoor een 
centrale besturingseenheid met een communicatiemiddel 
economisch vaak niet verantwoord is. 
V~~r efficient gebruik van grot ere installaties is het 

noodzakelijk om de opdrachten centraal uit te geven. Door het 
gehele systeem in ogenschouw te nemen wordt de totale lengte 
van de onbeladen ritten beperkt. 

Zo kan een menselijke centrale supervisor via een display 
de toestand van het systeem taxeren en opdrachten aan 
geschikte voertuigen toekennen. 

Bij inzet van een centrale computer kan bovendien gebruik 
worden gemaakt van allerlei optimaliseringsstrategieen, iets 
wat buiten de capaciteiten van een mens ligt. Bovendien 
be staat de mogelijkheid om deze computer in een logistieke 
besturingshierarchie onder te brengen. 

2.2.2 Het beheren van de bewegingen 

Nadat aan het voertuig een bestemming is toegekend, moet er 
een geschikte route worden gekozen om deze bestemming te 
bereiken. Het plannen van een dergelijke route kan door de 
AGV zelf (decentraal) of door een centrale besturingseenheid 
worden verzorgd. 

In geval van decentrale routeplanning bepaalt het voertuig 
zelf een geschikte route met behulp van een overzicht van het 
netwerk dat zich in het eigen geheugen (bv. EPROM) van iedere 
AGV bevindt. Dit houdt echter in, dat er geen rekening wordt 
gehouden met de actuele toe stand van het systeem, bijvoor
beeld voor wat betreft lokale verkeersdichtheden of geblok
keerde segmenten. In complexere systemen is derhalve de 
waarschijnlijkheid groot, dat de voertuigen niet de meest 
efficiente c.q. snelste routes volgen. 

Het decentraal plannen van routes gaat over het algemeen 
gepaard met het door de AGV' s zel fstandig vinden van de 
bestemmingen, terwijl het vermijden van botsingen eveneens 
door de voertuigen en in geval van fysieke netwerken door op 
de vloer aangebrachte, autonoom werkende voorzieningen wordt 
geregeld. 

Deze combinatie van gedecentraliseerde besturingeenheden 
wordt zowel in relatief kleine als grote installaties 
toegepast. In kleinere installaties wordt het toekennen van 
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bestemmingen aan voertuigen meestal door lokale operatoren 
uitgevoerd, en voeren de AGV's volledig onafhankelijk van 
elkaar hun taak ui t. Een centrale besturingseenheid en een 
daarmee verbonden communicatiemiddel is zo niet nodig. 

In grote installaties wordt het plannen van routes en het 
vinden van bestemmingen soms aan de AGV's overgelaten om de 
centrale besturingseenheid (b.v. een centrale menselijke 
operator of een computer) te ontlasten. Deze draagt dan zorg 
voor het toekennen van bestemmingen aan de voertuigen. 

Centrale routeplanning verschaft daarentegen weI de 
mogelijkheid om uitgaande van de actuele toestand van het 
systeem optimale routes ten opzichte van een bepaald 
kriterium te bepalen. Eventueel kan tijdens het uitstippelen 
van routes in de tijd vooruit gekeken worden, zodat de 
voertuigen tijdens de uitvoering van hun taak elkaar zo min 
mogelijk zullen hinderen. 

Het centraal plannen van routes kan gepaard gaan met het 
decentraal vinden van de bestemming, dus het voertuig voIgt 
autonoom de geplande route. Zo zijn de AGV's in staat om 
zelfstandig, ook indien de centrale eenheid uitvalt, hun 
opdracht uit te voeren. 

Een tweede mogelijkheid is, dat het voertuig zelfstandig 
een segment van fysisch of virtueel netwerk voIgt. Op 
beslissings-punten, zoals kruisingen of vertakkingen van het 
net, krijgt het voertuig een commando van de centrale eenheid 
ingegeven, waaruit blijkt welk segment de AGV vervolgens moet 
berijden. De door het voertuig afgelegde route kan nu 
voortdurend veranderd worden. Op deze manier is het vinden 
van de bestemming dus centraal geregeld. 

Een derde variant bij toepassing van centrale routeplanning 
is dat de beweging van het voertuig langs zijn route in zijn 
geheel beheerd wordt door de centrale besturingseenheid. Deze 
moet dus voortdurend contact onderhouden met aIle AGV's. De 
centrale eenheid kan nu ook de taak van het vermijden van 
botsingen voor zijn rekening nemen. 

Indien echter de beweging van het voertuig niet op ieder 
moment centraal beheerd wordt, verdient het vermijden van 
botsingen nog verdere aandacht. 

Bij toepassing van fysieke netwerken is het zinvol om 
onderscheid te rna ken tussen het vermijden van botsingen op 
rechte trajecten en de verkeersregeling op knooppunten. Wat 
betreft botsingsvermijding op segmenten van het netwerk 
kunnen er voorzieningen op de voertuigen worden aangebracht 
zoals sensoren, zodat de voertuigen op een bepaalde afstand 
van elkaar blijven. Een andere vaak toegepaste oplossing is 
het indelen van de segmenten in bloksecties. Dit zijn op of 
in de vloer aangebrachte, autonoom werkende voorzieningen. 
Deze bloksecties laten slechts een voertuig tegelijkertijd in 
het door hun beheerde gebied toe. Deze twee uitvoeringsvormen 
om botsingen op segmenten te voorkomen zijn aIleen geschikt 
voor netwerken met eenrichtingsverkeer. Is echter op een 
bepaald traject tweerichtingenverkeer toegestaan, dan moet 
dit traject in zijn geheel beheerd worden. 

In systemen met inductieve begeleiding, waarin de voertui
gen zelfstandig naar een bestemming kunnen reizen, zijn de 
knooppunten, zoals kruisingen, autonome gebieden. Deze 
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gebieden handel en de verkeersstroom zelfstandig naar 
prioriteiten af. Wordt daarentegen het vinden van bestemmin
gen centraal beheerd, dan worden aIle knooppunten ook vanuit 
de centrale eenheid aangestuurd. Dit biedt ten opzichte van 
autonome gebieden het voordeel, dat overbelaste kruisingen 
voorkomen kunnen worden. 

Vrij bewegende AGV' s (dus niet gebonden aan een of ander 
fysiek netwerk), die zelfstandig hun bestemmingen vinden, 
hebben over het algemeen voorzieningen aan boord, die ervoor 
zorgen dat botsingen vermeden worden. 
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3. DISPOSITIE- EN ROUTINGSTRATEGIEEN 

Afhankelijk van de karakteristieken van de omgeving waarin 
het AGV-systeem is ondergebracht, Z1Jn er verschillende 
mogelijkheden denkbaar om de toekenning van opdrachten aan 
voertuigen ('dispositie') en het beheer van de bewegingen van 
de AGV's ('routing'), voor wat betreft het plannen van routes 
en het vermijden van botsingen, in te richten. De aangewende 
strategieen moeten ontworpen worden met het doel om een 
adequat voertuiggebruik te verzekeren. De strategieen gaan 
wel of niet uit van de actuele toe stand van het systeem. 

Er zijn grote en kleine, autonome en geintegreerde 
installaties. Iedere installatie vereist zijn eigen strate
gie. 

Factoren, die de geschiktheid van een bepaalde strategie 
bepalen, zijn de materiaalstroomhoeveelheden, de af te leggen 
afstanden en de aard en tijdstippen van ontstaan van 
transportbehoeften. 

Zo worden in de goederendistributiesfeer goederen vanuit 
een bron naar meerdere bestemmingen vervoerd. De voertuigen 
keren na voltooiing van hun opdracht terug naar de bron. 
Dispositie omvat hier het toekennen van een of meerdere 
bestemmingen aan een voertuig, dat zojuist weer bij de bron 
gearriveerd is. Het routeplanningsprobleem valt terug te 
brengen tot wat in de literatuur bekend staat als het 
'traveling salesman'-probleem. Dit komt neer op het bepalen 
van de korste route tussen een aantal locaties, zodanig dat 
iedere locatie eenmaal wordt aangedaan en de route in 
dezelfde locatie begint en eindigt. 

Een groot toepassingsgebied van AGV' s is de assemblage. 
Vaak worden de voertuigen als beweegbare werkstuk-houders 
ingezet, dUs een werkstuk blijft gedurende zijn gehele 
bewerking aan dezelfde AGV verbonden. Dit is alleen dan 
efficient als de bewerkingstijden bij de verschillende 
stations niet te groot zijn (in de orden van enkele minuten). 
Dispositie houdt hier slechts in het bevestigen van een te 
assembleren werkstuk op een beschikbaar voertuig. 

Worden AGV's ingezet voor de collectie van goederen, zoals 
transport van werkstukken vanuit verschillende machinecentra 
naar een centraal voorraadpunt, dan ontstaat er een operatio
neel probleem, namelijk het toekennen van voertuigen aan 
verschillende bronnen. Afhankelijk van de karakteristieken 
van de materiaalstromen zijn er verschillende mogelijkheden 
om dit probleem op te lossen. Zo kan men, indien de verschil
lende bronnen een constante output vertonen, AGV's aan 
bepaalde bronnen koppelen. Iedere AGV bedient steeds dezelfde 
bronnen. Indien de verschillende bronnen slechts sporadisch 
een beroep op het transportsysteem doen, dan kan men de 
voertuigen voortdurend langs de verschillende bronnen laten 
circuleren. 

Een andere situatie treedt op als de AGV's verschillende 
assemblagelijnen moeten bedienen. De voertuigen moeten de 
onderdelen vanui teen centraal voorraadpunt ophalen en de 
eindprodukten weer in een magazijn afleveren. De assemblage
lijnen kenmerken zich door een constante output van eindpro
dukten, dUs ook door een constante vraag naar onderdelen. Een 
doelstelling voor dit systeem zou kunnen zijn om de tijdsin-
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tervallen tussen de bezoeken aan ieder station uniform te 
spreiden over de periode, dat de voertuigen opereren. uit 
deze doelstelling kan nu een dispositieprocedure afgeleid 
worden. 

In jobshop-systemen vertonen de materiaalstromen tussen de 
verschillende, door het transportsysteem te bedienen 
stations, geen herkenbare patron en • Di t komt voort ui t de 
grote variatie in de door het systeem te verwerken orders. Zo 
doen zich telkens andere materiaalconcentraties en 
-bewegingen v~~r. In dergelijke situaties is het zinvol om 
gebruik te maken van dispositiestrategieen die uitgaan van de 
actuele toestand van het systeem. 

Er is al in een eerder stadium opgemerkt dat elk systeem 
zich door een andere layout en andere transportopdrachten 
kenmerkt en dUs een eigen specifieke dispositiestrategie 
vereist. AIleen voor eenvoudige problemen met weinig 
beperkende randvoorwaarden kan een exact optimaal algorithme 
opgesteld worden. Bij complexere systemen zal men al snel 
terugvallen op heuristische procedures, die ieder slechts een 
suboptimum bereiken. 

Een gebruikelijke dispositiestrategie is om de voertuigen 
telkens dezelfde vooraf vastgelegde route met daaraan de 
diverse laad- en losstations, te laten volgen. 

In de Ii teratuur wordt vaak ui tgegaan van AGV-systemen, 
waarin elk voertuig slechts een opdracht tegelijkertijd kan 
uitvoeren. De daarop toegespitste strategieen berusten op het 
'dispatching'-principe of op het 'pre-planning'-principe. 
, Dispatching' houdt in dat aan een voertuig pas een nieuwe 
opdracht wordt toegekend nadat deze zijn vorige opdracht 
heeft uitgevoerd. In geval van 'pre-planning' worden orders 
direct na inname toegekend aan een voertuig, dat eventueel 
nog met een huidige opdracht bezig is. 

'Dispatching' houdt dUs in dat aIleen aan momenteel 
onbenutte voertuigen een opdracht uitgegeven mag worden. 
Hieruit valt af te leiden dat er twee soorten beslissingen 
zijn te onderscheiden. De eerste categorie betreft het 
selecteren van een voertuig ui teen reeks van voertuigen, 
zodra er ergens een transportbehoefte ontstaat. Dit probleem 
doet zich voor als aan aIle momentele transportbehoeften een 
voertuig is toegekend terwijl andere voertuigen nog onbenut 
blijven. De tweede categorie houdt in de selectie van een 
order uit een set van orders, die ieder tegelijkertijd een 
beroep op het volledig bezette transportsysteem doen. Zodra 
ergens een voertuig beschikbaar komt, wordt een keuze gemaakt 
uit deze serie orders. De gekozen order wordt vervolgens aan 
het vrijgekomen voertuig toegekend. 

Zo zijn er ter selectie van een voertuig verschillende 
heuristische dispatchingregels. Hieronder vallen de volgende: 

- random voertuig 
- dichtstbijzijnde voertuig qua afstand 
- dichtstbijzijnde voertuig qua reistijd 
- langst wachtende voertuig 
- minst gebruikte voertuig 
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In omgevingen met grote materiaalstromen en meerdere 
werkcentra zullen de voertuigen zelden onbenut blijven. In 
dergelijke situaties zal er, zodra een voertuig beschikbaar 
wordt, een keuze uit een serie wachtende orders gemaakt 
lUoeten worden. 

De hiervoor geschikte heuristische regels omvatten de 
volgende: 

- random order 
- First In First out (FIFO) 
- dichtstbijzijnde bron qua afstand 
- dichtstbijzijnde bron qua reistijd 
- bron met meeste eenheidsladingen in uitgaande buffer 
- bron met minste resterende opslagcapaciteit in uitgaande 

buffer 
- gemodificeerde FIFO: in de wachtrij van transportbehoevende 

orders mag elke order ten hoogste eenmaal voorkomen 
- bestemming met momenteel minimaal bezette ingaande buffer 

(in verband met bezettingsgraden) 
- eenheidslading, die zich het langst in het systeem bevindt 

(voor verkorten van doorlooptijden) 
- kortste virtuele lengte van verbindende rit: de werkelijke 

afstand tussen een beschikbaar voertuig en een wachtende 
eenheidslading wordt vermenigvuldigd met een prioriteits 
factor, die voIgt uit de wachttijd van de eenheidslading op 
transport. 
Deze regel is vooral geschikt indien de orders in een 
bepaalde sequentie moeten worden uitgevoerd. 

Wat betreft 'pre-planning' bestaat er voor de selectie van 
een voertuig naast eerdergenoemde ook de heuristische regel 
van de virtuele verplaatsing. V~~r ieder voertuig, dus ook 
voor de beladene, wordt het tijdstip bepaald, waarop het de 
bron kan bereiken. Het voertuig dat het eerste de bron kan 
bereiken, wordt verkozen. 

Het plannen van een route voor een voertuig, waaraan 
zojuist een opdracht is toegekend, kan geschieden met of 
zonder in achtname van de bewegingen van andere voertuigen. 

Indien de capaciteit van een voertuig gelijk is aan een 
eenheidslading komt het plannen van een route zonder 
beschouwing van de beweging van andere voertuigen neer op het 
bepalen van de korste verbinding tussen de bron en de 
bestemming. Veelvuldig toegepast is het 'optimal minimum 
spanning tree algorithm' ontwikkeld door Dijkstra. 

Het plannen van routes kan echter ook zodanig worden 
uitgevoerd, dat geen enkele route met een andere in conflict 
komt. Er wordt een tijdschema van ieder segment of knooppunt 
van het netwerk bijgehouden. Hierin staat of een bepaald 
gedeelte van het netwerk op een bepaald tijdstip weI of niet 
door maximaal een voertuig bezet is. Een nieuw in te plannen 
route wordt nu zodanig uitgestippeld, dat deze met geen 
enkele al toegewezen route in conflict komt. Op deze manier 
is ook een regeling voor het vermijden van botsingen 
getroffen. 

Neemt men bij het plannen van een route voor een bepaald 
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voertuig de beweging van andere voertuigen niet in beschou
wing, dan moeten er nog maatregelen getroffen worden om 
botsingen te vermijden. Op knooppunten van een netwerk kan 
men verschillende, vaak eenvoudige voorrangsregels instellen. 
Enkele voorbeelden zijn: 

- rechts voor links, 
- links voor rechts, 
- FIFO, 
- voorrang naar prioriteit van de vervoerde lading. 
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4. SPECIFlCATIE VAN AGV-SYSTEMEN 

Met behulp van een simulatieprogramma moeten ontwerpen van 
AGV-systemen getoetst kunnen worden op hun te verwachten 
gedrag onder toepassing van verschillende 'disposition'- en 
'routing'-strategieen. Een eerste taak is dus het opzetten 
van een functionele specificatie van dit simulatieprogramma. 
Het specificeren is verricht aan de hand van de proces
interaktie-benadering [Overwater 1987]. Deze benadering maakt 
gebruikt van PRIND's en DIDOC's. Een PRoces INteraktie 
Diagram (PRIND) geeft op grafische wijze de ontleding van een 
model in parallele processen met de onderlinge interakties 
weer. In de DIagram DOCumentation (DIDOC) staan de sequenti
ele beschrijvingen van de diverse processen. 

In eerste instantie is de specificatie opgezet voor een 
algemeen model van AGV-systemen. Vervolgens is deze specifi
catie voor een bepaalde uitvoering uitgewerkt. 

4.1 Het algemene model 

Om een functionele specificatie van een AGV-systeem te 
ontwerpen dient eerst een model van di t systeem opgezet te 
worden. Uitgangspunt hierbij is het zo algemeen mogelijk 
houden van het model, zodat het geldt voor zoveel mogelijk 
uitvoeringsvormen van AGV-systemen. 

Alvorens tot het model van een AGV-systeem te komen moet 
eerst de systeemgrens bepaald worden. Deze grens geeft de 
scheiding weer tussen het te modelleren systeem en zijn 
omgeving. De samenwerking tussen het systeem en zijn omgeving 
komt tot uiting in de interakties tussen beiden. 

De systeemgrens wordt afgeleid uit de prima ire functie van 
een AGV-systeem: het transporteren van ladingen tussen 
diverse stations zoals werkcentra, testinrichtingen, 
meetopstellingen en voorraadpunten. Op fysiek niveau wordt 
dientengevolge de systeemgrens gelegd tussen de inrichtingen 
die voor het transport zorgen (voertuigen met eventueel een 
netwerk) aan de ene kant, terwijl de laad- en losstations tot 
de omgeving worden gerekend. Er wordt aangenomen dat het 
systeem eenheidsladingen vervoert. 
V~~r wat betreft het logische niveau wordt ervan uitgegaan 

dat het AGV-systeem transportorders, bestaande uit een 
identificatie van een eenheidslading met bijbehorende bron en 
bestemming, verwerkt. Indien het systeem binnen een geautoma
tiseerde omgeving is ondergebracht, moet dus op een hoger 
niveau de scheduling per eenheidslading in de vorm van 
transportorders van en naar de stations worden geregeld. 

De ontleding van het AGVS-proces in verschillende subpro
cessen voIgt uit een analyse van de door dit proces te 
vervullen taken (zie hoofdstuk 2.2). Deze taken worden nu in 
het model door parallele processen ui tgevoerd. Een eerste 
taak is het koppelen van de ingenomen opdrachten aan een 
voertuig: hieruit ontstaat het 'Disposition'-proces. 
Vervolgens moet er voor dit voertuig een route gepland 
worden: hiervoor zorgt het 'RoutePlanning'-proces. Deze twee 
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processen kunnen nu sequentieel beschreven worden. 
Een derde taak is het beheren van de beweging van elke AGV 

zodat deze zijn geplande route voIgt. Deze taak wordt door 
het 'RouteControl' -proces vervuld. In figuur 1 is de PRIND 
van het AGV-systeem weergegeven. 

"-D: Tr sOrder D:DispAgv 

PRIND 'agvs' 

-fig 1-

Het 'RouteControl' -proces kan men op verschillende manieren 
beschrijven. Een eerste manier is om het gehele proces in een 
sequentiiHe routine te beschrijven. Zo wordt echter iedere 
vorm van parallellisme tussen de voertuigen genegeerd. 
Een tweede manier is om als uitgangspunt een vooraf gedefi
nieerd netwerk te nemen. Ieder knooppunt en ieder segment van 
dit netwerk wordt nu als een parallel proces beschouwd 
waartussen de AGV' s als obj ecten worden ui tgewisseld. Deze 
manier heeft echter het nadeel dat het niet mogelijk is om 
'real time' willekeurige routes te definieren. De routes 
moeten opgebouwd worden uit segmenten van dit statische 
netwerk. Dit zou dus de algemeenheid van het model inperken. 

Een derde manier is om elke AGV als een parallel proces te 
definieren. Op deze wij ze komt het parallellisme tussen de 
AGV's het beste tot zijn recht en kan het model zo algemeen 
mogelijk gehouden worden. Dit alternatief vormt daarom het 
uitgangspunt voor de uitwerking van het 'RouteControl'
proces. 

Iedere AGV heeft dus een eigen proces in de 
'CarControl'. Om botsingen tussen de voertuigen te 
is het verkeersbeheersysteem 'TrafficControl' 
(figuur 2). 

vorm van 
voorkomen 
ingevoerd 

De samenwerking tussen de processen komt tot uiting in de 
onderlinge interakties. Zo bepaal t het 'Disposition' -proces 
met behulp van een procedure welke order aan welk voertuig 
wordt toegekend en geeft dit vervolgens via een interaktie 
aan het 'RoutePlanning'-proces door. Laatstgenoemd proces 
berekent met behulp van een bepaalde strategie een geschikte 
route. Deze route wordt gemodelleerd als een sequentie van 
posities. Per positie wordt aangegeven of de desbetreffende 
AGV hier moet laden en/of lossen. Op deze manier kan elk 
denkbaar route gedefinieerd worden. Er wordt vanuit gegaan 
dat een AGV zelfstandig tussen twee posities kan reizen. De 
posities kunnen gedefinieerd worden als knooppunten van een 
virtueel of fysiek netwerk. In een uiterst geval van het 
virtueel definieren van routes weerspiegelen de posities een 
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gedigitaliseerde curve, 
opgebouwd kan worden. 

C:R~eQueue 

zodat elke willekeurige route 

PRIND 'RouteControl' 

-fig 2-

Deze sequentie van posities wordt in een continue interak
tie, genaamd 'RouteQueue', tussen het 'RoutePlanning'-proces 
en het 'CarControl'-proces van de desbetreffende AGV gezet. 
Telkens nadat een AGV zijn volgende positie heeft bereikt, 
neemt het bijbehorende 'CarControl' -proces de eerstvolgende 
posi tie ui t de interaktie 'RouteQueue ' in. Omdat maar een 
positie tegelijkertijd wordt ingenomen kunnen de routes 
voortdurend door het 'RoutePlannings'-proces gewijzigd 
worden. 

Het voertuig gaat nu op pad en staat ondertussen open voor 
commando's afkomstig van het verkeerbeheerproces 'TrafficCon
trol'. uit deze commando's blijkt of de AGV met volle 
snelheid mag reizen, moet vertragen of zelfs stoppen. 

De drie processen, die het management van de voertuigen 
voor hun rekening nemen, hebben via de interaktie 'state' 
continu de beschikking over informatie omtrent de dynamische 
toe stand van elke AGV. Deze informatie bestaat uit de huidige 
positie van de AGV, de zich momenteel erop bevindende 
eenheidsladingen, de bewegingsrichting en de mode, waarin het 
voertuig zich bevindt. Een AGV kan zich in vijf verschillende 
modes bevinden. De mode van een AGV die op reis is naar een 
bestemming wordt bepaald door het commando afkomstig van het 
verkeerbeheersysteem. 

Een voertuig, dat op volle snelheid reist heeft de mode 
'cruise', een vertraagde AGV de mode 'slowDown' en een 
geblokkeerde AGV de mode 'blocked'. Daarnaast verkeert een 
AGV in de mode 'pickdel', indien deze aan het laden of lossen 
is. Tenslotte neemt een voertuig de mode 'idle' aan, als het 
zijn laatste positie heeft bereikt en er geen nieuwe 
bestemming aan het voertuig is opgedragen. 

Om het model zo algemeen mogelijk te houden worden de 
strategieen van de drie managementprocessen niet nader 
gespecificeerd. 

Toch brengt dit model al enige beperkingen met zich mee. 
Doordat dispositie en routeplanning in twee parallele 
processen zijn ondergebracht, kan het koppel en van een order 
aan een voertuig niet plaatsvinden op basis van een vergelij
king van geplande routes. Zo kan dUs niet gecontroleerd 
worden of een bepaalde order gunstig georienteerd is ten 
opzichte van een bepaalde geplande route. Dit is echter 
aIleen dan een beperking als een voertuig meerdere orders 
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tegelijkertijd kan uitvoeren. 
Een andere beperking is dat het verkeerbeheerproces geen 

routes kan wijzigen. 

4.2 Een uitgewerkt model 

Het algemene model wordt nu nader ingevuld voor een systeem 
met de volgende kenmerken. De voertuigen bewegen over een 
netwerk, dat bestaat uit knooppunten en segmenten. De diverse 
laad- en losstation' s bevinden zich op de knooppunten. Op 
ieder segment kunnen de voertuigen maar een bepaalde richting 
op bewegen, er is dus sprake van eenrichtingsverkeer. Ieder 
voertuig heeft een eigen kruissnelheid. Di t is de snelheid 
waarmee een AGV reist indien deze niet door andere voertuigen 
belemmerd wordt. Tenslotte kan iedere AGV slechts een 
eenheidslading tegelijkertijd vervoeren. 

Uitgaande van bovengenoemde kenmerken zijn vervolgens de 
procesbeschrijvingen nader gespecificeerd. Hierbij bleek het 
soms wenselijk of zelfs noodzakelijk om modificaties ten 
opzichte van het algemene model aan te brengen. Het route
planningsproces is echter niet uitgewerkt, omdat iedere 
strategie voor het plannen van routes een eigen procesbe
schrijving met zich meebrengt. 
V~~r wat betreft het dispositieproces worden aIleen 

strategieen beschouwd die gebaseerd zijn op het principe van 
'dispatching'. Een voertuig komt dUs pas in aanmerking voor 
toekenning van een nieuwe order na terugmelding van voltooi
ing van de vorige opdracht. 

De specificatie is in eerste instantie opgezet voor een 
simulatieprogramma. Hiertoe worden de bewegingen van de 
voertuigen gedigitaliseerd door het netwerk in zones op te 
delen. De AGV's kunnen zich aIleen binnen een zone bevinden. 
Een zone mag door hoogstens een voertuig bezet worden. Een 
knooppunt wordt door een zone vertegenwoordigd, terwijl een 
segment uit een reeks van zones bestaat. De beweging van een 
voertuig wordt gemodelleerd als het springen van de ene naar 
de andere zone. 

Het feitelijke bewegen in het netwerk wordt verzorgd door 
de 'CarControl'-processen. V~~r de hand ligt nu om ieder 
proces telkens een bepaalde tijd ('holdTime'), afhankelijk 
van de bewegingssnelheid van de desbetreffende AGV, te laten 
wachten, voordat een volgende zone bezet wordt. Echter op 
deze manier is niet gewaarborgd dat het 'CarControl'-proces 
van een AGV, die achter een langzamer voertuig aan rijdt 
(rijvorming), later uit zijn 'hold' komt dan het 'CarCon
trol'-proces van de AGV ervoor. Met andere woorden de tweede 
AGV kan de zone van de eerste al ingenomen hebben, voordat de 
eerste AGV zijn zone heeft verlaten. Dit is een synchronisa
tieprobleem. 

Dientengevolge zijn er extra interakties ingevoerd. Indien 
een voertuig een andere voIgt, geeft het een seintje aan de 
AGV ervoor, waarop de voorste truck een seintj e teruggeeft 
zodra deze een volgende zone heeft ingenomen. 

De geplande route is niet als een sequentie van knooppun
ten, maar als sequentie van segmenten gedefinieerd. Een rij 
knooppunten vertegenwoordigt namelijk geen eenduidige route, 
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omdat verscbillende segmenten betzelfde tweetal knooppunten 
kunnen verbinden. 

De procesbescbrijving van 'CarControl' is op een zodanige 
wijze berformuleerd dat een voertuig, dat bet einde van zijn 
route beeft bereikt, aIleen dan op een knooppunt mag staan 
wacbten op een nieuwe route, als bet op di t knooppunt moet 
laden en/of lossen. Zo wordt onnodige blokkage van knooppun
ten vermeden. 

Het verkeerbebeerproces 'Trafficcontrol' bebeert de 
snelbeden van aIle voertuigen. Het proces ziet erop toe dat 
de voertuigen tijdens bun beweging in bet netwerk niet met 
elkaar in botsing komen. De bescbrijving van bet proces omvat 
een loop waarin telkens eerst de toe stand van elk voertuig 
via de interaktie 'state' wordt ingelezen. Dit vormt bet 
uitgangspunt voor de rest van de loop. Vervolgens worden de 
netwerkbezettingen aangepast. V~~r iedere zone is namelijk 
aangegeven of dat deze door een AGV bezet is met vermelding 
van bet voertuignummer. Er is dus sprake van een dubbele 
opslag van informatie omtrent de posities van de voertuigen, 
omdat die tevens in de toestanden van de AGV's vastliggen. 
Ecbter op deze manier kunnen de procesbescbrijvingen zo kort 
mogelijk gebouden worden en zo snel mogelijk worden uitge
voerd. Tenslotte wordt in de loop voor elk voertuig bepaald 
of dat bieraan een nieuw commando moet worden uitgegeven. uit 
dit commando kan een 'CarControl' -proces opmaken of dat de 
bijbeborende AGV op volle snelbeid naar een volgende zone mag 
reizen of op een syncbronisatiesignaal van een voertuig 
ervoor moet wacbten of moet stoppen. 

In bet nu volgende gedeel te wordt telkens gesproken over 
een rij AGV's. Hiermee wordt een stel acbter elkaar aanrij
dende voertuigen bedoeld, waarbij de voorste AGV een lagere 
kruissnelbeid beeft dan elke andere AGV van de rij. Het is 
ecbter goed weI mogelijk dat de rij uit slecbts een voertuig 
bestaat. 

Er zijn een viertal situaties te onderscbeiden van waaruit 
een nieuw commando aan een AGV moet worden ui tgegeven. De 
eerste situatie is dat een bele rij AGV's zojuist een zone is 
opgescboven. Nu wordt de zone voor de eerste AGV van de rij 
bekeken. Indien deze zone niet bezet, dus vrij is op bet 
moment dat de voorste AGV deze bij kruissnelbeid zou bebben 
bereikt, dan mag de bele rij met deze snelbeid verder reizen. 
Dit is bet geval indien bet volgende veld momenteel al vrij 
is of als bet bezet is met een bewegende AGV die deze zone al 
beeft verlaten voordat bet voorste voertuig van de rij deze 
kan bezetten. Deze laatste voorwaarde wordt gecontroleerd aan 
de band van bet begrip 'boldEnd'. Dit geeft bet tijdstip aan 
waarop een AGV een zone zal doorscbuiven. Het tijdstip waarop 
de voorste AGV van de rij de volgende zone kan bereiken voIgt 
door bij bet momentele tijdstip de wacbttijd ('boldTime') van 
deze AGV op te tellen. Iedere voertuig beeft namelijk een 
eigen 'boldTime', die omgekeerd evenredig is met de kruis
snelbeid van bet voertuig. Is bet volgende veld ecbter bezet 
met een bewegende AGV die deze zone niet op tijd zal verlaten 
dan moet de rij aan deze AGV aansluiten. Tenslotte bestaat er 
de mogelijkheid dat bet volgende veld bezet is met een 
stilstaande AGV. De rij moet nu geblokkeerd worden. 
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De tweede situatie treedt op als een AGV voor het eerst 
sinds de initialisatie een route toegewezen heeft gekregen en 
niet op het einde van een segment of op een knooppunt staat. 
Er wordt naar het veld ervoor gekeken waarbij zich wederom de 
verschillende mogelijkheden van de eerste situatie kunnen 
voordoen. Er bestaat de mogelijkheid dat zich achter dit 
voertuig een geblokkeerde rij gevormd heeft. Deze rij wordt 
nu opgestart. 

Een derde variant is dat een AGV op een knooppunt staat en 
verder wil reizen naar een volgend segment. Nu wordt het 
eerste veld van dit segment bekeken. 

Een vierde geval is dat een voertuig op het einde van een 
segment staat en op het aansluitende knooppunt wil laden 
en/of lossen of door wil reizen naar een volgend segment. Nu 
wordt eerst gecontroleerd of dat dit voertuig kandidaat is om 
het aansluitende knooppunt te betreden. Een voorwaarde 
hiervoor is dat het knooppunt nog niet door een ander 
voertuig is geclaimd. Een knooppunt is geclaimd indien op het 
knooppunt een AGV stilstaat (met mode 'idle' of 'pickdel' of 
'blocked') of als een ander voertuig op weg is van het einde 
van een ingaand segment naar dit knooppunt. Een tweede 
voorwaarde is dat, indien het voertuig niet op het knooppunt 
moet laden of lossen, het direct verder kan reizen naar een 
volgend segment zodat het knooppunt niet onnodig voor andere 
AGV's geblokkeerd wordt. Dit kan gegarandeerd worden als er 
zich op het knooppunt geen AGV bevindt die hetzelfde segment 
wil bet red en en het eerste veld van het volgende segment niet 
met een stilstaande AGV bezet is of als het eerste veld van 
het volgende segment vrij is en het tweede veld niet met een 
geblokkeerde AGV bezet is, indien zich op het knooppunt weI 
een AGV bevindt die hetzelfde segment wil betreden. 

Indien aan deze twee voorwaarden voldaan is wordt gekeken 
of dat er nog meer kandidaten zijn om het knooppunt te 
betreden. Is di t het geval dan moet er een keuze gemaakt 
worden aan de hand van een voorrangsregel. Hieruit rolt een 
AGV die het knooppunt mag gaan bezetten. De andere kandidaten 
worden nu geblokkeerd. Aan aIle kandidaten wordt door middel 
van de boolean 'checked' meegegeven dat ze binnen deze loop 
niet meer gecontroleerd hoeven te worden. Deze boolean wordt 
telkens aan het begin van elke loop voor elk voertuig 'false' 
gemaakt. 

19 



5. CONCLUSIES 

V~~r wat betreft begeleidingstechnieken schenkt de wat meer 
gedateerde literatuur vooral aandacht aan inductieve sturing, 
terwijl recente rapporten veelal melding maken van allerlei 
nieuwe technieken die echter meestal nog in een laboratorium
fase verkeren en hun geschiktheid voor de industrie nog 
moeten bewijzen. . 

Door de grote hoeveelheid variabelen en de daaruit 
voortvloeiende gecompliceerdheid van AGV-systemen blijkt het 
niet mogelijk om via analytische weg tot optimale 'dispositi
on'- en 'routing'-algorithmes te komen. Om die reden worden 
vanuit bepaalde doelstellingen relatief eenvoudige regels 
afgeleid die ieder een suboptimum bereiken. 

Het streven om in eerste instantie de specificatie van een 
simulatieprogramma zo algemeen mogelijk te houden is in 
zoverre geslaagd dat er een leidraad is gedefinieerd die een 
ui tgangspunt vormt voor eventuele simulatieprogramma' s. De 
algemeenheid kon echter aIleen bereikt worden met behulp van 
summiere proces-beschrijvingen. De overzetting van het 
algemene model in een specifiek model verliep zonder veel 
problemen hoewel hier en daar enige aanpassingen noodzakelijk 
bleken. 

Opmerkingen: 

- De manier van communicatie tussen het RoutePlanningsproces 
en een CarControlproces in de vorm van de interaktie 
'RouteQueue' sluit niet uit dat terwijl het Route
Planningsproces een nieuwe route voor een bepaalde AGV aan 
het berekenen is, het bijbehorende CarControlproces de 
eerstvolgende positie uit de oude route inleest. Nu zal de 
AGV geen aaneensluitende route volgen. De interaktie en/of 
procesbeschrijvingen moeten dus herzien worden, opdat een 
Carcontrolproces geen toegang heeft tot de interaktie 
RouteQueue terwijl het Routeplanningsproces voor de 
bijbehorende AGV een nieuwe route aan het berekenen is. 

- De gekozen constructie van positiesynchronisatie tussen de 
AGV's met behulp van de interakties 'PosSynchro' en 
'SynchroReq' heeft tot gevolg dat het aantal interakties 
sterk proportioneel stijgt met het aantal AGV's. Het bleek 
echter nog niet mogelijk om een verbeterde oplossing te 
vinden. 
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Bijlage A 

BIJLAGE A Het algemene model 

Deze bij lage bevat de PRIND' s en DIDOC' s van het algemene 
model. 

~ 
D: TransOrder 

/ 
D: TransReady 

agvs 

D: UnitLoadln D: UnitLoadOut 

/ ~ 

PRIND 
, , 
system 
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DlDOC I System I 

*** OBJECTEN *** 

location @ 

aantPoints 

maxCarNr @ 

. . . . . . . . . . . , 
@ •• ; 

. . . , 
pointNr @ [0 •. aantPoints]; 

points @ ARRAY pointNr OF location; 

pdOrder @ OBJECT 
uLoadld @ unitLoadld; 
source, 
destination @ pointNr 

END; 

carNr @ [1 .. maxCarNr]; 

unitLoadld @ .. ; 

*** INTERAKTIES *** 

TransOrder @ dis / pdOrder; 

TransReady @ dis / unitLoadld; 

UnitLoadln @ ARRAY carNr OF dis 

UnitLoadOut @ dis / physical; 

*** PROCESSES *** 

AGVS @ EXPANDED; 

/ physical; 
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~ 
0: TransOrder 

0: TransReady 

/ 
D:PdReady 

0: UnitLoadln 

PRIND 

D: DispAgv 

C:State 

c: RouteQueue 

route
control 

, 
agvs 
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DlOOC • AGVS • 

*** OBJECTS *** 

speed @ .... ; 

*** INTERAKTIES *** 

State @ ARRAY carNr OF con / 
OBJECT 

curPos 
uLoadsList 
dir 
mode 

END; 

@ location; 
@ LIST OF unitLoadId; 
@ direction; 
@ cruise I slowDown 

I pickDel I idle 

DispAgv @ dis / OBJECT 

PdReady 

pdCommand @ pdOrder; 
vehicleNr @ carNr 

END; 

@ dis / OBJECT 
loadId 
carId 

END; 

@ unitLoadId; 
@ carNr 

RouteQueue @ ARRAY carNr OF con / 

LIST OF OBJECT 
pointNo @ pointNr; 
pdPlace @ boolean; 

blocked 

pPdLoadsIn @ LIST OF unitLoadldi 
pPdLoadsOut @ LIST OF unitLoadId 

END; 

TrafficCommand @ ARRAY carNr OF dis / 

OBJECT 
trafMode 
veloc 

ENDi 

@ cruise I blocked I slowDown; 
@ speed 
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*** PROCESSES *** 
Disposition @ 

PROCESS 
transOrderList @ LIST OF pdOrder: 
appAgvlist @ LIST OF carNr: 
arrivalTime @ ARRAY unitLoadId OF time: 

BEGIN 
(* Initialisatie *): 
LOOP 

TAKE TransOrder OR PdReady: 
CASE TransOrder : BEGIN 

add transOrder to transOrderList: 
determine curTime: 
arrivalTime[transOrder.uLoadId]:= 
curTime 

END: 
PdReady BEGIN 

FOR each carNr DO 
BEGIN 

transReady:= pdReady.loadId: 
GIVE TransReady 

END: 

TAKE State[carNr]: 
determine if this car is appropriate for disposing: 
IF appState[carNr] = true AND carNr not in appAgvList 
THEN Add carNr to appAgvList END: 
ELSEIF appState[carNr] = false AND carNr in appAgvList 
THEN Remove carNr from appAgvList END 

END: 
IF transOrderList # empty AND appAgvList # empty 
THEN 

dispose: 
FOR each disposed order DO 
BEGIN 

GIVE DispAgv: 
remove disposed order from transOrderList 

END 
END 

END 
END: 

26 



RoutePlanning @ 

PROCESS 
BEGIN 

(* Initialisatie *); 
LOOP 

TAKE DispAgv; 
FOR each carNr 
DO TAKE State[carNr] END; 
Routeplanningprocedure; 
FOR each carNr with changed route 
DO GIVE RouteQueue[carNr] END 

END 
END; 

RouteControl @ expanded; 
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\ 
C: RouteQueue 

~ 
D:PdReady 

Car
Control 

D: UnitLoadOut 

i 

Bijlage A 

D: TrafficCommand 

Control 

C:State 

PRIND 'RouteControl' 
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DlDOC 'RouteControl' 

*** PROCESSES *** 

Trafficcontrol @ 
PROCESS 
BEGIN 

(*Initialisatie*); 
LOOP 

FOR each carNr 
DO TAKE State[carNr] END; 
TrafficProcedure; 
FOR each carNr with changed mode 
DO GIVE TrafficCommand[carNr] END 

END 
END; 

CarControl @ 

PROCESS 
thisCar @ carNr; 

BEGIN 
(* Initialisatie *); 
LOOP 

TAKE FirstFrom(RouteQueue); 
WITH state DO 
BEGIN 

IF firstFrom(RouteQueue) = empty 
THEN 
BEGIN 

stop car; 
mode:= idle; 
GIVE State; 
REPEAT TAKE FirstFrom(RouteQueue) 

Bijlage A 

UNTIL firstFrom(RouteQueue) # empty END; 
mode:= trafMode; 
GIVE State 

END; 
LOOP 

WHILE curPos # points[firstFrom(RouteQueue).pointNo] 
DO BEGIN 

TAKE TrafficCommand WITHIN 0; 
IF TrafficCommand # timeout 
THEN 
BEGIN 

WITH trafficCommand DO 
BEGIN 

CASE trafMode OF 
BEGIN 

cruise 
blocked 

set on cruisespeed; 
stop car; 
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slowDown : adapt speed to veloc 
END; 
mode:= trafMode; 
GIVE state 

END 
END; 
IF mode # blocked 
THEN 
BEGIN 

update curPos; 
update dir; 
GIVE state 

END 
END; 

do steering; 

Bijlage A 

(* de AGV is op volgende positie aangekomen *) 
IF pdPlace = true 
THEN 
(* er moet geladen en/of gelost worden *) 
BEGIN 

stop car; 
mode := pickdel; 
GIVE state 
FOR each item of firstFrom(RouteQueue).pPDLoadsOut 
DO BEGIN 

GIVE UnitLoadOut; 
Remove from uLoadsList 
pdReady.loadId:= current item; 
pdReady.carId:= thisCar; 
GIVE PdReady 

END; 
FOR each item of firstFrom(RouteQueue).pPDLoadsIn 
DO BEGIN 

TAKE UnitLoadIn; 
Add to uLoadsList 

END; 
GIVE state 
END 

END 
END 

END 
END 

END; 
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BIJLAGE B Het uitgewerkte model 

Oeze bijlage bevat de PRINO's en OIOOC's van het uitgewerk
te model. 

D: UnitLoadln 

/ 

PRIND 

ogvs 

/ 
D: TransReady 
./ 

D: UnitLoadOut 

~ 

, , 
system 
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DIDOC 'System' 

*** OBJECTEN *** 

(* hierin staat de definitie van het netwerk *); 

carNr @ [1 .. maxCarNr]i 

aZone @ OBJECT 
occup @ boolean; 
agvNo @ carNr I NIL 

END; 

zoneNr @ [0 •. endSegment]i 

pointNr @ [0 .. numberOfPoints]i 

aPoint @ OBJECT 
pPos 
connectSegIn 
connectSegOut 

END; 

@ aZone; 
@ ARRAY [0 
@ ARRAY [0 

points @ ARRAY pointNr OF aPoint; 

aSegment @ OBJECT 

aantSegIn] OF segNri 
aantSegOut] OF segNr 

zones @ ARRAY zoneNr OF aZone; 
beginPoint, 
endPoint @ pointNr 

END; 

segNr @ [0 .. numberOfSegments]; 

segments @ ARRAY segNr OF aSegment; 

pdOrder @ OBJECT 
uLoadId @ unitLoadId; 
source, 
destination @ pointNr 

END; 

*** INTERAKTIES *** 

TransOrder @ dis / pdOrder; 

TransReady @ dis / unitLoadIdi 

UnitLoadIn @ ARRAY carNr OF dis / physical; 

UnitLoadOut @ dis / unitLoadId; 

*** PROCESSES *** 

AGVS @ EXPANDED; 
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~ 
0: TransOrder 

D: TransReady 

;/ 
D:PdReady 

0: UnitLoadln 

PRIND 

Bijlage B 

0: DispAgv 

C:State 

c: RouteQueue 

route

control 

agvs 

33 

, 



Bijlage B 

DIDOC 'AGVS' 

*** OBJECTS *** 

holdTime @ ARRAY carNr OF time; 

location @ OBJECT 
kind 
segmNr 
placeNr 

END; 

@ aPoint I aSegment; 
@ segNr; 
@ integer (* dit is het knooppuntnummer 
of het zonenummer binnen een segment *) 

*** INTERAKTIES *** 

state @ ARRAY carNr OF con / 
OBJECT 

curPos 
uLoadsList 
dir 
mode 

END; 

DispAgv @ dis / OBJECT 

@ location; 
@ LIST OF unitLoadId; 
@ segNr; 
@ cruise I slowDown I 

blocked I pickDel I idle 

pdCommand @ pdOrder; 
vehicleNr @ carNr 

END; 

PdReady @ dis / OBJECT 
loadId @ unitLoadId; 
carId @ carNr 

END; 

(* de route bestaat nu uit een sequentie van segmenten; van 
ieder bij het segment behorend eindknooppunt wordt vermeld of 
dat er geladen en/of gelost moet worden met vermelding van de 
ladingen *) 

RouteQueue @ ARRAY carNr OF con / 

LIST OF OBJECT 
segNo @ segNr; 
pdPlace @ boolean; 
pPdLoadsIn, 
pPdLoadsOut @ LIST OF unitLoadId 

END; 

TrafficCommand @ ARRAY carNr OF dis / 

OBJECT 
trafMode @ cruise I blocked I slowDown; 
carBefore @ carNr I NIL 

END; 
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*** PROCESSES *** 
Disposition @ 

PROCESS 
transOrderList 
appAgvlist 
arrivalTime 

@ LIST OF pdOrder; 
@ LIST OF carNr; 
@ ARRAY unitLoadId OF time; 

BEGIN 
(* Initialisatie 
LOOP 

TAKE TransOrder 
CASE TransOrder 

*) ; 

OR PdReady; 
BEGIN 

Bijlage B 

add transOrder to transOrderList; 
determine curTimei 
arrivalTime[transOrder.uLoadId]:= 
curTime 

PdReady 

ENDi 

ENDi 
BEGIN 

transReady:= pdReady.loadIdi 
GIVE TransReadYi 
Add pdReady.carId to appAgvList 

END 

IF transOrderList = 1 AND appAgvList # 0 
THEN 
BEGIN 
disposeli 
GIVE DispAgvi 
remove disposed car from appAgvListi 
remove disposed order from transOrderList 

ENDi 
IF appAgvList = 1 AND transOrderList # 0 
THEN 
BEGIN 
dispose2i 
GIVE DispAgvi 
remove disposed car from appAgvListi 
remove disposed order from transOrderList 

END 
END 

ENDi 
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RoutePlanning @ 

PROCESS 
BEGIN 

(* Initialisatie *); 
LOOP 

TAKE DispAgv; 
FOR each carNr 
DO TAKE State[carNr] END; 
Routeplanningprocedure; 
FOR each carNr with changed route 
DO GIVE RouteQueUe[carNr] END 

END; 

RouteControl @ expanded; 
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~ c: RouteOueue 
...--

C: RouteOueue 

D: SynchroReq 
0: UnitLoadOut 

~ 
C:State C:State 

) 

PRIND 'RouteControl' 
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DIDOC 'RouteControl' 

*** INTERAKTIES *** 

PosSynchro @ ARRAY OF carNr ARRAY OF carNr OF dis; 

SynchroReq @ ARRAY OF carNr ARRAY OF carNr OF dis / carNr; 

*** PROCESSES *** 

Trafficcontrol @ 

PROCESS 
nextPlace, 
placeBef @ zoneNr; 
holdEnd, 
curTime @ time; 
curCar, 
chosenAgv, 
forCar, 
momAgv, @ carNr; 
curSeg @ segNr; 
plaFor, 
plaAftO, 
plaAftl, 
pointPla @ aZone; 
oldPos @ ARRAY carNr OF location; 
firstOnSeg, 
idIeOnSeg, 
checked @ ARRAY carNr OF boolean; 
followCar, 
lastCar @ ARRAY carNr OF carNr; 
claimed @ ARRAY pointNr OF boolean; 
waitList @ LIST OF carNri 

BEGIN 
(*Initialisatie*) ; 
LOOP 
update curTime; 

(* aIle momentele toestanden inlezen *) 
FOR curCar = 1 TO maxCarNr DO 
BEGIN 

TAKE State[curCar]: 
checked[curCar]:= false 

END; 
(* einde inlezen *) 

(* aanpassen van netwerkbezettingen *) 
FOR curCar = 1 TO maxCarNr DO 
BEGIN 

WITH state[curCar] DO 
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BEGIN 
IF firstOnSeg[curCar] = true AND curPos.kind = aSegment 

AND curPos # OldPos[curCar] AND state[lastCar 
[curCar]].curPos # oldPos[lastCar[curCar]] 

THEN (* een hele rij is zojuist een plaats doorgeschoveni 
aangenomen wordt dat de voorste agv op een 
onbezette plaats gearriveerd is *) 

BEGIN 
curSeg:= curPos.segmNri 
WITH segmenten[curSeg] DO 
BEGIN 
placeBef:= curPos.placeNri 
zones[placeBef].occup:= truei 
REPEAT 

zones[placeBef].agvNo:= zones[placeBef -l].agvNoi 
placeBef:= -1 

UNTIL zones[placeBef].agvNo = lastCar[curCar] OR 
placeBef = 0 ENDi 

IF zones[placeBef].agvNo = lastCar[curCar] 
THEN 
BEGIN 

zones[placeBef].occup:= falsei 
zones[placeBef].agvNo:= NIL 

ENDi 
ELSE (* een agv op het beginknooppunt is de laatste van 

de rij *) 
BEGIN 

WITH points[segmenten[curSeg].beginPoint].pPos DO 
BEGIN 

zones[O].agvNo:= agvNoi 
occup:= falsei 
agvNo:= NIL 

END 
END 

END 
END 

END 
ENDi 
FOR curCar = 1 TO maxCarNr DO 
BEGIN 

WITH state[curCar] DO 
BEGIN 

IF curPos # oldPos[curCar] AND curPos.kind = aPoint 
THEN (* een agv is op een knooppunt gearriveerd *) 
BEGIN 

WITH points[state[curCar].curPos.placeNr].pPos DO 
BEGIN 
occup:= truei 
agvNo:= curCar 

ENDi 
IF segmenten[oldPos[curCar].segmNr].zones[endSegment]. 

agvNo = curCar 
THEN (* de oude positie is ondertussen nog niet door een 

andere agv ingenomen *) 
BEGIN 
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WITH segmenten[oldPos[curCar].segmNr].zones[endSegment] 
DO 
BEGIN 

occup:= false: 
agvNo:= NIL 

END 
END 

END 
END 

END: 
FOR curCar = 1 TO maxCarNr DO 
BEGIN 

WITH state[curCar] DO 
BEGIN 
IF oldPos[curCar] # curPos AND oldPos[curCar].kind = 

aPoint 
THEN (* een agv heeft een knooppunt verlaten en maakt 

geen deel uit van een rij *) 
BEGIN 

WITH segmenten[state[curCar]curPos.segmNr].zones[O] DO 
BEGIN 

occup:= true: 
agvNo:= curCar 

END: 
WITH points[oldPos[curCar].placeNr].pPos DO 
BEGIN 

IF agvNo = curCar 
THEN (* knooppunt is nog niet door andere agv bezet *) 
BEGIN 

occup:= false; 
agvNo:= NIL 

END 
END 

END 
END 

END; (* einde aanpassen netwerkbezettingen *) 

(* het uitgeven van nieuwe commando's *) 
FOR curCar = 1 TO maxCarNr DO 
BEGIN 

WITH state[curCar] DO 
BEGIN 

IF firstonseg[curCar] = true AND curPos.kind = aSegment 
AND curPos.placeNr # endSegment AND curPos # 
oldPos[curCar] AND state[lastCar[curCar].curPos # 
oldPos[lastCar[curCar]] 

THEN 
(* Dit is de eerste situatie: de voorste tot en met de 

laatste AGV van een r1J is zojuist een plaats 
opgeschoven *) 

BEGIN 
curSeg:= curPos.segmNr; 
WITH segmenten[curSeg] DO 
BEGIN 
nextPlace:= curPos.placeNr +1: 
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forCar:= zones[nextPlace].agvNo; 
IF zones[nextPlace].occup = false OR 

holdEnd[forCar] < curTime + holdTime[curCar] 
THEN 
(* het volgende veld is vrij op het moment dat de 

voorste AGV dit kan bereiken; de rij kan onverstoord 
verder reizen *) 

BEGIN 
placeBef:= nextPlace -1; 
REPEAT 

momAgv:= zones[placeBef].agvNo; 
GIVE TrafficCommand[momAgv]; 
oldPos[momAgv]:= state[momAgv].curPos; 
placeBef:= -1 

UNTIL momAgv = lastCar[curCar] END; 
(* aan de laatste agv van de rij wordt het tijdstip 

meegegeven, waarop deze uit zijn hold komt *) 
holdEnd[momAgv]:= curTime + holdTime[curCar] 

END; 
ELSEIF holdEnd[forCar] >= curTime + holdTime[curCar] 
THEN 
(* er bevindt zich een bewegende AGV op de volgende 

zone, die deze zone niet op tijd zal verlaten; de 
rij moet nu aan deze AGV aansluiten *) 

BEGIN 
WITH trafficCommand[curCar] DO 
BEGIN 
trafMode:= slowDown; 
carBefore:= forCar 

END 
placeBef:= nextPlace -1; 
REPEAT 

momAgv:= zones[placeBef].agvNo; 
GIVE TrafficCommand[momAgv]; 
oldPos[mOmAgv]:= state[momAgv].curPos; 
placeBef:= -1 

UNTIL lastCar[curCar] = momAgv END; 
(* aanpassen eerste en laatste agv van nieuwe rij *) 
lastCar[followCar[forCar]]:= momAgv; 
followCar[momAgv]:= followCar[forCar]; 
holdEnd[momAgv]:= holdEnd[forCar]; 
firstOnSeg[curCar]:= false 

END; 
ELSEIF state[forCar].mode = blocked OR idle 
THEN 
(* de volgende zone is bezet met stilstaande agvi de 

rij moet dus ook stilgezet worden *) 
BEGIN 
placeBef:= nextPlace -1; 
REPEAT 

momAgv:= zones[placeBef].agvNo; 
trafficCommand.trafMode[momAgv]:= blocked; 
GIVE Trafficcommand[momAgv]; 
oldPos[momAgv]:= state[momAgv].curPos; 
placeBef:= -1 
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UNTIL lastCar[curCar] = momAgv END; 
lastCar[followCar[forCar]]:= momAgv; 
followCar[momAgv]:= followCar[forCar]; 
firstOnSeg[curCar]:= false 

END 
END 

END; 
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ELSEIF idleOnSeg[curCar] = true AND mode # idle AND 
curPos.kind = aSegment AND curPos.placeNr # 
endSegment 

THEN 
(* de tweede situatie: een AGV, die niet op einde van een 

segment of op een knooppunt staat, is zojuist voor het 
eerst sinds de initialisatie vanuit de toestand idle 
ontwaakt *) 

BEGIN 
WITH segmenten[state[curCar].curPos.segmNr] DO 
BEGIN 

idleOnSeg[curCar]:= false; 
nextPlace:= curPos.placeNr +1; 
forCar:= zones[nextPlace].agvNo; 
IF zones[nextPlace].occup = true AND state[forCar].mode 

= blocked OR idle 
THEN 
(* het volgende veld is met stilstaande AGV bezet *) 
BEGIN 
trafficCommand[curCar].trafMode:= blocked; 
GIVE TrafficCommand[curCar]; 
firstOnSeg[curCar]:= false; 
lastCar[followCar[forCar]]:= lastCar[curCar]; 
followCar[lastCar[curCar]]:= followCar[forCar] 

END; 
ELSE 
BEGIN 

WITH trafficCommand[curCar] DO 
BEGIN 

IF zones[nextPlace].occup = false OR holdEnd[forCar] 
< curTime + holdTime[curCar] 

THEN 
(* de AGV mag met kruissnelheid op reis gaan *) 
BEGIN 
trafmode:= cruise; 
carBefore:= NIL; 
holdEnd[curCar]:= curTime + holdTime[curCar]; 
firstOnSeg[curCar]:= true; 
followCar[curCar]:= curCar; 
lastCar[curCar]:= curCar 

END; 
ELSE 
(* de volgende plaats is met een bewegende AGV bezet 

en komt niet op tijd vrij *) 
BEGIN 
trafMode:= slowDown; 
carBefore:= forCar; 
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holdEnd[curCar]:= holdEnd[forCar]i 
firstOnSeg[curCar]:= falsei 
followCar[curCar]:= followCar[forCar]i 
lastcar[followCar[curCar]]:= curCar 

Bijlage B 

END 
ENDi 
GIVE TrafficCommand[curCar]i 
oldPos[curCar]:= curPosi 
IF lastCar[curCar] # curCar 
THEN 
(* er bevinden zich nog andere voertuigen achter de 

zojuist ontwaakte AGVi nu moet dus een geblokkeerde 
rij opgestart worden *) 

BEGIN 
forCar:= curCari 
placeBef:= curPos.placeNr -1i 
REPEAT 

momAgv:= zones[placeBef].agvNoi 
WITH trafficCommand[momAgv] DO 
BEGIN 

IF curTime + holdTime[momAgv] =< holdEnd[forCar] 
THEN 
(* momentele AGV is sneller dan het voertuig ervoor 

en moet dus in een rij aansluiten *) 
BEGIN 
trafmode:= slowDowni 
carBefore:= forCari 
holdEnd[momAgv]:= holdEnd[forCar]i 
lastCar[followCar[forCar]]:= momAgvi 
followCar[momAgv]:= followCar[forCar] 

ENDi 
ELSE 
(* momentele AGV is langzamer dan het voertuig 

ervoor en wordt dus de eerste wagen van een 
nieuwe rij *) 

BEGIN 
trafMode:= cruisei 
carBefore:= NILi 
holdEnd[mOmAgv]:= curTime + holdTime[momAgv)i 
firstOnSeg[momAgv]:= truei 
lastCar[momAgv):= momAgvi 
followCar[momAgv]:= momAgv 

END 
ENDi 
GIVE TrafficCommand[momAgv)i 
forCar:= momAgvi 
oldPos[momAgv]:= state[momAgv].curPosi 
placeBef:= -1 

UNTIL momAgv = lastCar[curCar] END 
END 

END 
END 

ENDi 
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ELSEIF curPos.kind = aPoint AND mode # (idle OR pickdel) 
AND curPos # oldPos[curCar] 

THEN 
(* de derde situatie: een AGV staat op een knooppunt en 

wil doorreizen *) 
BEGIN 
plaAftO:= segmenten[state[curCar].dir].zones[O]; 
IF plaAftO.occup = true AND state[plaAftO.agvNo].mode 

= blocked OR idle 
THEN (* eerste plaats van het volgende segment, dat door 

de AGV betreden wil worden, is door een 
stilstaande agv bezet *) 

BEGIN 
IF mode # blocked 
THEN 
BEGIN 
trafficCommand.[curCar].trafmode:= blocked; 
GIVE TrafficCommand[curCar]; 
followCar[curCar]:= followCar[plaAftO.agvNo]; 
lastCar[followCar[curCar]]:= curCar; 
firstOnSeg[curCar]:= false 

END 
END; 
ELSE 
BEGIN 

IF plaAftO.occup = false OR holdEnd[plaAftO.agvNo] < 
curTime + holdTime[curCar] 

THEN 
(* de AGV mag op volle snelheid verder reizen *) 
BEGIN 
trafficCommand[curCar].trafMode:= cruise; 
trafficCommand[curCar].carBefore:= NIL; 
GIVE TrafficCommand[curCar]; 
followCar[curCar]:= curCar; 
lastCar[curCar]:= curCar; 
holdEnd[curCar]:= curTime + holdTime[curCar]; 
firstonseg[curCar]:= true 

END; 
ELSE 
(* de eerste plaats van het volgende segment komt niet 

op tijd vriji de AGV moet in een rij aansluiten *) 
BEGIN 
trafficCommand[curCar].trafMode:= slowDown; 
trafficCommand[curCar].carBefore:= plaAftO.agvNo; 
GIVE TrafficCommand[curCar]; 
followCar[curCar]:= followCar[plaAftO.agvNo]; 
lastCar[followCar[curCar]]:= curCar; 
holdEnd[curCar]:= holdEnd[plaAftO.agvNo]; 
firstOnSeg[curCar]:= false 

END; 
oldPos[curCar]:= curPos; 

END 
END; 
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ELSEIF curPos.kind = aSegment AND curpos.placeNr = 
endSegment AND mode # idle AND checked[curCar] = 
false 

THEN 
(* de vierde situatie: een AGV op het einde van een 

segment wil doorreizen naar een volgend segment *) 
BEGIN 
curPoint:= segmenten[curPos.segmNr].endPointi 
IF claimed[curPoint] = false 
THEN 
BEGIN 
pointPla:= points[curPoint].pPoSi 
clear waitList[curPoint]i 
FOR curSeg = 0 TO aantSegIn DO 
BEGIN 
plaFor:= segmenten[points[curPoint]. 

connectSegIn[curSeg]].zones[endSegment]i 
plaAftO:= segmenten[state[plaFor.agvNo].dir]. 

zones[O]i 
plaAftl:= segmenten[state[plaFor.agvNo].dir]. 

zones[l]i 
(* er wordt voor ieder ingaand segment gecontroleerd 

of dat een AGV het knooppunt wil betreden *) 
IF plaFor.occup = true AND state[plaFor.agvNo].mode # 

idle AND ({{pointPla.occup = false OR 
state[pointPla.agvNo].dir # state [plaFor. 
agvNo].dir) AND NOT{state[plaAftO.agvNo].mode = 
blocked OR idle» OR (plaAftO.occup = false AND 
NOT(state[plaAftl.agvNo].mode = blocked OR idle») 

THEN 
(* deze AGV is kandidaat om het knooppunt te bezetten 

en wordt nu aan een lijst toegevoegd *) 
add plaFor.agvNo to waitList[curPoint] 

END 
ENDi 
IF waitList[curPoint] > 0 
THEN 
(* er is minstens een AGV dat het knooppunt mag 

bet red en *) 
BEGIN 
claimed [curPoint] = truei 
IF waitList[curPoint] = 1 
THEN chosenAgv:= fromwaitListi 
ELSE (* er zijn meerdere kandidaten: er moet gekozen 

worden *) chooseAgvi 
remove chosenAgv from waitList[curPoint]; 
WHILE waitList[curPoint] # empty DO 
(* de andere kandidaten worden nu geblokkeerd *) 
BEGIN 

forCar:= fromWaitList[curPoint]; 
checked[forCar]:= true; 
IF state[forCar].mode # blocked 
THEN 
BEGIN 
curSeg:= state[forCar].curPos.segmNr; 

45 



WITH segmenten[curSeg] DO 
BEGIN 
placeBef:= endSegment; 
REPEAT 

Bijlage B 

momAgv:= zones[placeBef].agvNo; 
trafficCommand.traiMode[momAgv]:= blocked; 
GIVE TrafficCommand[momAgv]; 
oldPos[momAgv]:= state[momAgv].curPos; 
placeBef:= -1 

UNTIL momAgv = lastCar[forCar] END 
END 

END 
END; 
WITH TrafficCommand[chosenAgv] DO 
BEGIN 

IF pointPla.occup = false OR holdEnd[pointPla.agvNo] 
< curTime + holdTime[chosenAgv] 

THEN 
(* de gekozen AGV mag met volle snelheid naar het 

knooppunt reizen *) 
BEGIN 
trafmode:= cruise; 
carBefore:= NIL; 
holdEnd[chosenAgv]:= curTime + holdTime[chosenAgv]; 
followCar[chosenAgv]:= chosenAgv 

END; 
E~E 

(* er bevindt zich een langzamere AGV op het 
knooppunt *) 

BEGIN 
trafMode:= slowDown; 
carBefore:= pointPla.agvNo; 
holdEnd[chosenAgv]:= holdEnd[pointPla.agvNo]; 
followCar[chosenAgv]:= pointPla.agvNo 

END 
END; 
GIVE TrafficCommand[chosenAgv]; 
oldPos[chosenAgv]:= state[chosenAgv].curPos; 
checked[chosenAgv]:= true; 
IF chosenAgv # lastCar[chosenAgv] 
THEN 
(* er staat een rij voertuigen achter de gekozen AGV: 

deze rij moet opgestart worden *) 
BEGIN 

WITH segmenten[state[chosenAgv].curPos.segmNr] DO 
BEGIN 

forCar:= chosenAgv; 
placeBef:= endSegment -1; 
REPEAT 

momAgv:= zones[placeBef].agvNo; 
WITH trafficCommand[momAgv] DO 
BEGIN 

IF curTime + holdTime[momAgv] <= holdEnd[forCar] 
THEN 
BEGIN 
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trafmode:= slowDown: 
carBefore:= forCar: 
holdEnd[momAgv]:= holdEnd[forCar]: 
lastCar[followCar[forCar]]:= momAgv: 
followCar[momAgv]:= followCar[forCar]: 

END: 
ELSE 
BEGIN 
trafMode:= cruise: 
carBefore:= NIL: 
holdEnd[momAgv]:= curTime + holdTime[mOmAgv]: 
firstonSeg[momAgv]:= true: 
lastCar[momAgv]:= momAgv: 
followCar[momAgv]:= momAgv: 

END 
END: 
GIVE TrafficCommand[mOmAgv]: 
forCar:= momAgv: 
oldPos[momAgv]:= state[momAgv].curPos: 
placeBef:= -1 

UNTIL momAgv = lastcar[chosenAgv] END 
END 

END 
END 

END: 
ELSEIF curPos # oldPos[curCar] 
THEN 
(* de AGV is zojuist op het einde van een segment 

gearriveerd en mag het volgende knooppunt niet 
betreden *) 

BEGIN 
WITH segmenten[curPos.segmNr] DO 
BEGIN 
placeBef:= endSegment: 
REPEAT 

momAgv:= zones[placeBef].agvNo: 
trafficCommand.trafMode[momAgv]:= blocked: 
GIVE TrafficCommand[mOmAgv]: 
placeBef:= -1 

UNTIL momAgv = lastCar[curCar] END 
END: 
oldPos[curCar]:= curPos 

END: 
checked[curCar]:= true 

END 
END 

END 
END 

END: 
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CarControl @ 
PROCESS 
thisCar @ carNr; 

BEGIN 
(*Initialisatie*); 
TAKE FirstFrom(RouteQueue); 
WITH state DO 
BEGIN 

IF firstFrom(RouteQueue) = empty 
THEN 
(* aan de AGV is geen route uitgegeven *) 
BEGIN 
mode:= idle; 
GIVE State; 
REPEAT TAKE FirstFrom(RouteQueue) 
UNTIL firstFrom(RouteQueue) # empty END; 
mode:= trafMode; 
dir:= firstFrom(RouteQueue).segNo; 
GIVE State 

END; 
LOOP 
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WHILE curPos.kind # aPoint AND curPos.placeNr # 
segmenten[firstFrom(RouteQueue).segNo].endPoint 

DO BEGIN 
TAKE TrafficCommand; 
WITH trafficCommand DO 
BEGIN 

mode:= trafMode; 
GIVE State; 
IF trafMode = slowDown 
THEN 
(* de AGV reist met aangepaste snelheid achter een ander 

voertuig aan en moet nu een seintje aan het voertuig 
ervoor geven *) 

GIVE SynchroReq[carBefore] 
END 

END; 
IF mode # blocked 
THEN 
BEGIN 

CASE mode OF 
cruise (* het voertuig reist met kruissnelheid en 

moet nu een tijdje wachten voordat het 
een volgende positie in mag nemen *) 

hold(holdTime[thisCar]); 
slowDown (* het voertuig reist achter een langzamer 

voertuig aan en moet nu op een seintje 
van dit voertuig wachten waaruit blijkt 
dat de volgende zone vrij is gekomen *) 

TAKE PosSynchro; 
END 
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(* de AGV neemt vervolgens de volgende positie in *) 
IF curPos.kind = aSegment AND curPos.placeNr = 

endSegment 
THEN 
BEGIN 
curPos.kind:= aPoint; 
curPos.placeNr:= 

segmenten[firstFrom(RouteQueue).segNo].endPoint 
END; 
ELSEIF curPos.kind = aPoint 
THEN 
BEGIN 

curPos.segmNr:= firstFrom(RouteQueue).segNo; 
curPos.placeNr:= 0 

END; 
ELSE curPos.placeNr:= +1 END; 
IF curPos.Kind = asegment AND curPos.placeNr = 

endSegment AND firstFrom(RouteQueue).pdPlace = false 
THEN 
(* de AGV is zojuist op het einde van het segment 

aangekomen terwijl het op het volgende knooppunt 
niet hoeft te laden of te lossen: er moet nu 
gecontroleerd worden of dat er een volgend segment 
aan deze AGV is toegekend *) 

BEGIN 
TAKE FirstFrom(RouteQueue); 
IF firstFrom(RouteQueue) = empty 
THEN 
(* er is geen volgend segment toegekend en de AGV moet 

nu op het einde van het huidige segment wachten op 
een nieuwe route *) 

BEGIN 
mode:= idle; 
GIVE State; 
REPEAT TAKE FirstFrom(RouteQueue) 
UNTIL firstFrom(RouteQueue) # empty END; 
mode:= trafmode 

END 
END; 
GIVE State 
TAKE synchroReq WITHIN 0; 
IF SynchroReq # timeout 
THEN 
(* er bevindt zich een andere voertuig achter deze AGV 

dat op een synchronisatiesignaal wacht *) 
GIVE PosSynchro[synchroReq] 

END 
END 

END; 
(* de AGV is nu op een knooppunt aangekomen *) 
IF pdPlace = true 
THEN 
(* de AGV moet op dit knooppunt laden en/of lossen *) 
BEGIN 
mode:= pickdel; 
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GIVE state; 
FOR each item of firstFrom(RouteQueue).pPDLoadsout DO 
BEGIN 

GIVE unitLoadOut; 
Remove from uLoadsList; 
pdReady.loadId:= physical; 
pdReady.carId:= thisCar; 
GIVE PdReady 

END; 
FOR each item of firstFrom(RouteQueue).pPDLoadsIn DO 
BEGIN 

TAKE UnitLoadIn; 
Add to uLoadsList 

END; 
TAKE FirstFrom(RouteQueue); 
IF firstFrom(RouteQueue) = empty 
THEN 
BEGIN 

mode:= idle; 
GIVE state; 
REPEAT TAKE FirstFrom(RouteQueue) 
UNTIL firstFrom(RouteQueue) # empty END; 
mode:= trafmode; 
GIVE state 

END 
END 

END 
END 

END; 
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