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1 INLEIDING 

Automatische identificatie van voorwerpen is een belangrijke nieuwe technologie 

waarbij de identiteit van die voorwerpen bij computers bekend is en wordt gebruikt 

om processen te plannen, sturen en controleren. De markt voor automatische 

identificatiesystemen is de laatste jaren enorm gegroeid. Schattingen geven aan 

dat de europese markt aileen al meer dan 3 miljard engelse ponden per jaar waard 

is. Amerikaanse bedrijven zijn op het moment de belangrijkste leveranciers van 

deze apparatuur, maar steeds meer japanse en europese bedrijven beginnen te 

concurreren door produktinnovatie. 

In produktie en distributie is het belangrijkste voordeel van automatische 

identificatie de mogelijkheid om elke transactie van ontvangst tot verzenden 

nauwkeurig te volgen. Ais gevolg hiervan daalt het aantal fouten drastisch, 

voorraden en doorlooptijd nemen af, de service voor de klant wordt verbeterd, 

voorraadbeheer en administratie kunnen geautomatiseerd worden en er is meer en 

betere informatie voor procestoezicht en kwaliteitscontrole beschikbaar. 

AI deze verbeteringen leiden tot kostenbesparingen. In figuur 1 zjjn deze gesplitst 

in direct te herleiden en meetbare besparingen (hard) en moeilijker meetbare 

besparingen (soft). 

Figuur 1. Directe en indirecte kostenbesparing. 

Een voorbeeld van een van de eerste vormen van het dragen van informatie door 

produkt of produktdrager is weergegeven in figuur 2. Een mechanische 

geheugenpen wordt hier gebruikt om aan te geven of een bepaald onderdeel 

aanwezig is of niet. Werkblok A controleert of onderdeel 1 aanwezig is. 
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Zo niet dan druid de eleldromagneet de pen naar rechts waardoor werkblok B 

onderdeel2 niet kan plaatsen. 

ELECTROMAGNEET 

A 

Figuur 2. Mechanische code. 

Een andere primitieve vorm van automatische identifieatie is de zogenoemde 

dive rsiteitswee rstand. Deze werd bij Philips gebruikt om een onderscheid te kunnen 

maken tussen de versehillende modules voor TV's. Het is een gewone weerstand 

die in de schake ling geen enkele functie heeft, maar waarvan de waarde aangeeft 

om welke module het gaat. 

De doorbraak voor de automatische identificatie kwam met de ontwikkeling van 

apparatuur om barcodes van een afstand nauwkeurig te lezen zonder dat de 

precieze tokatie van het te identifieeren voorwerp bekend is. Een andere 

belangrijke factor was de overeenkomst over standaard codes, soms gemaakt door 

internationale organisaties maar vaker door een bepaalde industrietak of een 

belangrijke gebruiker zoals het amerikaanse leger. 
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2 IDENTIFICATIETECHNIEKEN 

2.1 Barcode 

De barcode of streepjescode is de meest gebruikte identificatietechniek. De 

bekendste toepassing is te vinden op de verpakking van bijna aile artikelen in de 

supermarkt. Barcoding is een eenvoudige, goedkope en effectieve technologie. Ten 

eerste is het nauwkeurig. De technologie is snel (minimaal driemaal zo snel als de 

handmatige invoer via een toetsenbord, zelfs met de meest eenvQudige scanner) 

en is flexibel ten aanzien van de grootte van het label (zelfs bijen kunnen van een 

barcode voorzien worden) en ten aanzien van het materiaa!. Wanneer geschikt 

materiaal gebruikt wordt kunnen barcodes in elke omgeving gescand (uitgelezen) 

worden. Bij barcoding wordt elk artikel voorzien van een barcode die het als uniek 

identificeert. Tijdens het uitlezen wordt de barcode gebruikt als sleutel in een 

computerbestand om informatie over het produkt op te vragen (figuur 3). 

lIIIlU •• 11- Pal'\ ..... Description Oty 

052856 • • • 
051700 Oil pan 2718 

051735 carburetot 1633 
052810 E.l\auS1 manilold 1779 

~ 052856 Distributor 1296 
052931 Alternalot 1863 

053007 Fuel pump 2789 
053100 Fan assemblv 1668 

• • • • • • 

Figuur 3. Barcode als sleutel in een database. 

De code 

De barcode is opgebouwd uit een aantal parallelle streepjes en spaties van 

verschillende breedten. De breedte van de smalste streepjes wordt de X-dimensie 

van de code genoemd. Het aantal karakters dat in een bepaalde ruimte kan 

worden weergegeven is de dichtheid of density. De structuur van elke individuele 

barcode bevat naast de data-karakters in het algemeen ook een start- en 
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stopkarakter zodat het mogelijk is om de code in beide richtingen te lezen. Tevens 

dient aan beide zijden van de barcode een lege ruimte (de zogenaamde quietzone) 

aanwezig te zijn ter grootte van minimaal 10 maal de X-dimensie. Vaak is er ook 

nog plaats v~~r een symboolcontrolekarakter dat de nauwkeurigheid van het 

uitlezen vergroot. Niet aile barcodes spreken dezelfde taal. Er zijn verschillende 

symbologieen v~~r verschillende toepassingen: 

EAN-Code. Aile artikelen in de supermarkt zijn voorzien van dit type code. 

De EAN-code heeft een vaste lengte en kan aileen cijters weergeven. Je 

kunt de EAN-code herkennen aan de dubbele lange strepen aan de 

uiteinden en in het midden van de barcode. 

Figuur 4. EAN-code. 

Code 39. Deze wordt vooral gebruikt in de automobiel-, defensie-, en 

papierindustrie, bij meubilair, staal en in de gezondheidszorg. Het biedt de 

mogelijkheid om zowel letters als cijfers te coderen. De code is betrouwbaar 

en heeft een ruime tolerantie, zodat het door aile soorten printers en zelts 

mechanische nummersystemen afgedrukt kan worden. 

L.ekkende Kranen Hallofoon 

IIIIIIIIIIIIIII~ 111111111111111111 1111111 ~111111111111111!1111111~11111 
'2iiOOU' , 54P096' 

flif~1il ill~ai~imllllllllill 
(irote Beurt 

11111111111111111111111111111111111 
·~W009· • 2wr)oa· 

Figuur 5, Code 39. 

Interleaved 2 of 5, Deze code is aileen geschikt om cijfers te coderen en 

wordt vaak gebruikt omdat hij in verhouding met andere symbologieen erg 
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compact afgedrukt kan worden. 

I11I 11111111111111111111 

Figuur 6. Interleaved 2 of 5. 

Codabar. Codabar heeft speciale voordelen die de code geschikt maken 

voor de Bloedtransfusie Diensten; een grote betrouwbaarheid en de 

mogelijkheid om te differentieren tussen de verschillende soorten gegevens. 

Er kunnen nummers mee gecodeerd worden, alsmede zes speciale 

karakters. Ook deze code kan met mechanische nummersystemen afgedrukt 

worden en wordt daarom gebruikt in ontwikkelcentrales waar de 

opdrachtenveloppen sequentieel genummerd moeten worden . 

. Code 128. Dit is een vrij nieuwe code waarmee naast cijfers en speciale 

controlekarakters ook alfabetische karakters met een grote dichtheid 

weergegeven kunnen worden. 

O+EC'ot OVItf 
<ru.. STOP 2Q\III , 

I 1111 I 
Figuur 7. Code 128. 

Er zijn nog andere symbologieen die vaak gebruikt worden zoals Telepen, Plessey 

en MS/-codes. Deze hebben aile bepaalde voordelen voor specifieke toepassingen. 

Voor codes met een erg hoge dichtheid, zoals gebruikt in de gezondheidszorg en 

de elektronica-industrie, zijn recent twee-dimensionale codes ge"introduceerd zoals 

Code 49, Code 16K, Codab/ock en PDF417 (zie figuur 8). Deze bestaan uit meer 

rijen barcodes die direct boven elkaar afgedrukt worden. Een interessante variant is 

de Dot code van Philips die bestaat uit een patroon van gedrukte punten of 
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gaatjes. Deze kunnen met zeer hoge snelheid gelezen worden en in elke richting 

op aanzienlijke afstand, zodat het zeer geschikt is voor sorteerwerk bijvoorbeeld in 

wasserijen. 

Figuur 8. PDF 417. 

De betrouwbaarheid van barcodes is zeer hoog. In onderstaande tabel zijn de 

resultaten gegeven van een zeer uitgebreide test uitgevoerd op de universiteit van 

Ohio. Een leesfout komt voor bij een karakterverwisseling zodat de uitgelezen data 

verschillend is van de oorspronkelijk gecodeerde. Ais de code niet uitgelezen kan 

worden doordat een van de controles op karakter-, woord- of boodschapnivo niet 

klopt geeft de decoder een "no read" en dus geen leesfout. 

Tabel 1. Testresultaten betrouwbaarheid barcodes. 

I Symbologie I Slechtste geval (95%) Beste geval (95%) 

Code 16K 1 fout in 5,4 M 1 fout in 315 M 

Code 49 1 fout in 5,3 M 1 fout in 309 M 

Code 39 1 fout in 2,5 M 1 fout in 34 M 

Code 128 1 fout in 2,8 M 1 fout in 37 M 

UPC-A 1 fout in 394 K 1 fout in 800 K 
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De lezers 

Het uitlezen van een barcode gebeurt met een scanner. Er zijn verschillende typen 

op de markt maar ze werken allemaal op een soortgelijke manier; de code wordt 

belicht en de streepjes absorberen het licht terwijl de spaties dat reflecteren. De 

scanner vertaalt het patroon van het gereflecteerde licht in elektrische signalen die 

door een decoder in ASCII-syrnbolen omgezet worden. Deze dienen op hun beurt 

weer als invoer voor de computer. De decoder is soms ingebouwd in de scanner, 

soms is het een aparte unit. Meestal staan de lezers in directe verbinding met de 

hoofdcomputer, maar er zijn ook systemen waarbij de gegevens worden ingelezen 

in een handterminal die ze tijdelijk opslaat en later wordt uitgelezen door de 

hoofdcomputer. 

Leespennen. Dit zijn de eenvoudigste en goedkoopste scanners. Je haalt de 

pen over de quiet zone van de ene kant van de barcode naar de andere 

kant. Een nadeel is dat er direct contact nodig is met het label zodat bij 

herhaald lezen schade aan het label en de pentip optreedt. Maar in situaties 

met een relatief lage hoeveelheid leesacties is het een goede en goedkope 

oplossing. 

Laser gun. De laser gun is een apparaat dat een bewegende laserlichtstraal 

verspreidt zodat hij leest zonder een beweging over de barcode te maken. 

Deze scanner leest net zolang totdat de code succesvol gedecodeerd is. Dit 

werkt efficienter dan de leespen, vooral wanneer de leesoppervlakken niet 

egaal zijn. Sommige laser guns bieden de mogelijkheid om van een 

behoorlijke afstand te lezen zodat ze bijvoorbeeld vanaf een vorkheftruck 

gebruikt kunnen worden. 

Er zijn ook vaste scanners, zoals ze bijvoorbeeld gebruikt worden aan de 

zijkant van een lopende band, die gebruik maken van een bewegende 

laserstraal. Dit kunnen line-scanners zijn, waar de vliegende laserstraal voor 

het menselijk oog als een enkele rode lijn zichtbaar is. Er zijn ook 

rasterscanners, waar de scanninglijn langs het symbool naar beneden 
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beweegt bij elke opeenvolgende scan om verandering van positie van de 

code mogelijk te maken. Omnidirectionele scanners lijken een draaiend of 

kris kras-lichtpatroon te projecteren en kunnen daardoor barcodes in elke 

richting lezen. 

CCD-scanners. Het voornaamste onderdeel hiervan is een CCO (Charged

Coupled Device) array, een enkele rij van lichtgevoelige o ntvangers. De 

barcodes worden verlicht door ingebouwde LED's en de ontvangers vormen 

een digitale voorstelling van de afbeelding. Dit type scanner wordt veel 

gebruikt in de "non food" waarbij de barcodes van korle afstand (10-25 mm) 

gelezen worden. 

CCD camera's. Dit zijn vaste industriele lezers met externe verlichting. Deze 

camera's kunnen lezen van afstanden tot meer dan 4 meter en zijn speciaal 

voor toepassingen met hoge snelheid. 

Holografische lezer. Bij IBM in Amerika heeft men een holografische lezer 

ontwikkeld. Het voordeel van deze lezer is het grote bereik in velddiepte. De 

velddiepte is de afstand die de laser moet afleggen (heen en terug) om een 

goede scan te maken. Bij de meeste conventionele scanners heeft deze een 

vaste waarde. Verandert nu de positie van de barcode ten opzichte van de 

scanner, dan verandert de velddiepte waardoor de code niet meer gelezen 

kan worden. Je kunt dit eventueel verhelpen met een autofocussysteem 

maar dit werkt traag wat een bezwaar kan zijn bij bijvoorbeeld een 

snellopende transportband (figuur 9). Het hart van de holografische lezer 

be staat uit een holografische disk die is onderverdeeld in een aantal 

(bijvoorbeeld 16) sectoren. Op elke sector is het holografisch equivalent van 

de combinatie van een prisma en een lens aangebracht, waarbij elke 

combinatie een andere brandpuntsafstand heeft. Elke sector beschikt dus 

over de eigenschappen van een "normale" scanner. Tijdens een complete 

omwenteling van de disk worden dus 16 scans gemaakt waardoor een 

velddieptebereik van 800 mm of meer mogelijk wordt {bij een barcode met 
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een X-dimensie van 0,2 mm}. 

Figuur 9. Scannen vanaf verschillende afstanden. 

Voor sommige toepassingen wordt uit veiligheidsoverwegingen gebruik gemaakt 

van lezers met infrarood {Iaser)licht. De barcode wordt dan afgedekt met een 

infrarood licht doorlatend, maar zichtbaar licht afschermend laminaat. 

2.2 Optical Character Recognizing (OCR) 

Optische karakterherkenning is een andere goed ingevoerde technologie. Hierbij 

wordt de vorm van de afgedrukte en soms handgeschreven karakters geanalyseerd 

en vergeleken met de vormen van karakters in het geheugen van de computer. Er 

zijn twee veelgebruikte karakterfonts, OCR A en OCR B, waarvoor ISO-normen 

bestaan. Ze kunnen gemakkelijk afgedrukt en optisch gelezen worden. OCR wordt 

onder andere gebruikt voor het identificeren van documenten, bijvoorbeeld van het 

nieuwe Europese paspoort. Het grote voordeel van OCR is dat de codes ook v~~r 

mensen te lezen en begriJpen zijn. De leessnelheid is lager dan die bij de barcode 
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en ook de leesnauwkeurigheid kan een probleem vormen . 

. t" 
..... H ........................... " ••• " ........... . 

~"\ :~/rr.~··~ ,.L· ... .' : 
<' i ! 571.7039'"" d~tum.date ... " .......... : ...... . 
\' ' ,," . glwpas • carte de garantle 
I' " 

1,.\ .. /l / nr ...... ~~, ...... < •• ~~ ... ~*.~~.~ .. ~ ... < .. '" ~ \ 

.,.. hietond~r niet s<:hrijveo - oe rien ocrir" cl·des$ous 

Figuur 10. Cheque met optisch lees bare karakters. 

2.3 Magnetic Inkt Character Recognizing (MICR) 

Magnetische inkt karakterherkenning is ook door mensen te lezen, maar in 

vergelijking met OCR worden de karakters magnetisch in plaats van optisch 

gelezen. In de inkt wordt geoxideerd ijzer gebruikt, dat gemagnetiseerd wordt om 

elektrische pulsen te detecteren. De twee belangrijkste MICR-codesystemen die 

gebruikt worden, zijn bekend onder de namen E13B en CMC7. De code CMC7 

wordt vaak gebruikt in documenten, zoals loten. De MICR-technologie is al meer 

dan dertig jaar in de bankwereld in gebruik om cheques te identificeren. Het grote 

voordeel voor het gebruik van MICR voor beveiligde gegevensuitwisseling is dat 

het materiaal en de apparatuur voor het maken van de codering op de open markt 

niet op grote schaal beschikbaar zijn en het feit dat markeringen met pennen of 

scheuren geen effect hebben op de leesbaarheid van de code. 

2.4 Magneetstrip 

De magneetstrip is een andere bekende technologie. Tegenwoordig is op bijna 

ieder bankpasje wei een zwarte magneetstrip te vinden. Informatie wordt 

opgeslagen als een serie magnetische punten en strepen, gevormd door een lage 

respectievelijk hoge elektromagnetische lading. Elm strip kan meerdere sporen met 

data bevatten. De ladingen worden uitgelezen en gedecodeerd in karakters door 

een speciale contactlezer, op een soortgelijke manier als bij het lezen van 

magnetische tapes. Er bestaan ISO-normen voor het formatteren van de gegevens, 

de manier van coderen en de lokatie van de verschillende sporen. Voordelen van 
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de magneetstrip zijn de hoge datadichtheid {tot 640 karakters per kaart} , de 

mogelijkheid om informatie te veranderen, de ongevoeligheid voor vuil en olie, de 

duurzaamheid en de relatief goede beveiligingsmogelijkheden. 

2.5 Touch memory buttons 

Deze "geheugenknoop" bestaat uit een speciale microchip in een roestvrijstalen 

behuizing en lijkt op een horlogebatterij. 

De chip kan tot 512 karakters bevatten die gewijzigd kunnen worden. Het uitlezen 

of wijzigen van de informatie gebeurd door een sonde in de vorm van een pen op 

de knoop te drukken. De meeste buttons hebben een i ngebouwde batterij die 

ongeveer10 jaar meegaat, maar er zijn ook read-only buttons die geen batterij 

nodig hebben. De energie wordt hier geleverd door de uitleesunit. De 

geheugenknopen kosten ongeveer /4,- tot /10,-. 

Een groot verschil met andere identificatietechnieken is dat de informatie bij het 

gebruik van geheugenknopen verspreid aanwezig is (bij andere technieken is het 

identificatiemiddel slechts een adres voor een centrale database met de werkelijke 

gegevens) en daardoor moeilijk beheersbaar en toegankelijk. Een goed 

softwaresysteem zou dit probleem op moeten kunnen lossen. 

2.6 Vision-systemen 

Een vision-systeem be staat uit een industriele kijker (camera) en de daaraan 

gekoppelde computers met beeldverwerkende en analyserende software. Het 

gedigitaliseerde beeld kan worden bewerkt en vergeleken met andere grafische of 

alfanumerieke informatie. Vision-systemen kunnen op verschillende manieren 

worden toegepast: 

Geleiding. Bij geleiding wordt de plaats van· een voorwerp bepaald om een 

robot of een ander apparaat te kunnen sturen. 
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Identificatie. Het systeem identificeert een voorwerp door vormherkenning of 

het lezen van alfanumerieke of barcode markeringen. 

Inspectie. Kwaliteitstoezicht door controle op ontbrekende onderdelen, 

scheuren, vormafwijkingen en andere zichtbare fouten. 

Meting. Het systeem bepaald de afmetingen van een voorwerp en vergelijkt 

deze met een norm waarna eventueel afkeuring voigt. 

In de toekomst zullen deze systemen steeds meer toegepast gaan worden; 

Camera's worden kleiner en lichtgevoeliger en computers worden steeds sneller. 

Het is nu al mogelijk om kleurencamera's bij hoge snelheden te gebruiken en het 

LASAR Camera system (een combinatie van laser- en radartechnieken) is zelfs in 

staat om 3D afbeeldingen te produceren. 

2.7 Radio Frequency Identification (RFID) 

Bij het gebruik van RF-systemen wordt aan het produkt of de produktdrager een 

elektronisch label, transponder of tag genaamd, bevestigd. Deze tag is in feite een 

kleine zender/ontvanger. De componenten van een typisch RF-systeem zijn 

aangegeven in figuur 11. De tag is in normale toestand inactief. Wanneer de 

decoder een signaal op de juiste frequentie uitzendt, reageert de tag door zijn data 

terug te zenden naar de decoder. Er zijn ook tags op de markt met een schrijf

mogelijkheid zodat de informatie op de tag gewijzigd kan worden. Dit schrijven 

gebeurt door het uitgezonden signaal op een bepaalde manier te coderen of met 

behulp van een extra RF-signaal. De decoder bevat een radio frequency unit (RFU) 

die het juiste activerende signaal kan genereren en het ontvangen signaal kan 

converteren naar een logisch nivo. Daarnaast bevat de decoder een central 

processor unit (CPU) die het zend/ontvangst-gedeelte stuurt en de communicatie 

met de buitenwereld verzorgt. Bij de nieuwste systemen is het mogelijk om 
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meerdere tags tegelijkertijd uit te lezen. 

DECODER 

ANTE-NNE 

)]1-1 ". TA 
'" 

CPU I ( { 
\ \ \ \ 

L '-
'" " -

RFU " "- -....... 

(; 

D 
MUNIC,AilE.L.!JN 

TOT 25 f1fTER TOT111ETER .. • • • 

Figuur 11. Componenten van een typisch RF-systeem. 

Tags 

De meeste transponders of tags bestaan uit een glazen capsule die is verpakt in 

plastic of hout voor betere bescherming en eenvoudigere bevestiging (zie figuur 12 

en 13). De prijzen van tags lopen van j10,- voor een read-only tag tot j60,- voor 

een read/write tag met hoge capaciteit. 

Figuur 12. Glazen capsules van een tag. 
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Transponders kunnen onderverdeeld worden in actieve en passieve. De actieve 

bevatten een klein batterijtje, terwijl de pas sieve hun energie halen uit het 

activerende signaal van de decoder. De actieve zijn tot op grotere afstand uit te 

lezen en hun orientatie is minder belangrijk. Door de aanwezigheid van een batterij 

is het eenvoudiger om een lees/schrijf-tag te maken, hoewel er ook passieve tags 

met schrijf-mogelijkheid bastaan. Het voordeel van een passieve tag is de zeer 

lange levensduur met, in theorie, oneindig veel uitlezingen. 

De capaciteit van de nieuwste tags kan oplopen tot 64.000 bytes, wat betekent dat 

tot 8.000 karakters opgeslagen kunnen worden. Maar deze hoge capaciteit is 

kostbaar zodat er altijd een compromis gevonden moet worden tussen de 

hoeveelheid data op de tag en die in de computer. 

De gebruikte frequentie hangt af van de toepassing. Lage frequenties tot 500 Hz 

zijn omnidirectioneel en hebben· een beter doordringend vermogen bij niet-metalen 

voorwerpen tussen lezer en tag. De midden-frequenties tussen 1,7 en 28 MHz 

worden gebruikt voor snelle data-uitwisseling en bij toepassingen waar maar een 

laag vermogen gebruikt kan worden. De hoge frequentie-apparatuur produceert 

een relatief smalle signaalbundel. waardoor de labelorientatie erg belangrijk wordt. 

Het voordeel van deze apparatuur is de zeer snelle data-uitwisseling en de grote 

uitleesafstand. 

Figuur 13. Read/write tags met een geheugen van 8 kB. 
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Voordelen 

De manier van werken bij RFID is ongeveer hetzelfde als bij de barcodes. Toch 

zijn er een aantal belangrijke voordelen verbonden aan RFID: 

Ten eerste voldoen tags bater in een "vuile" omgeving. De leesbaarheid van 

de informatie wordt niet bernvloed door olie, vuil, vocht, corrosieve 

chemicalien, hoge of lage temperaturen. 

In tegenstelling tot barcodes is het bij RFID informatie op het label toe te 

voegen of te wijzigen, zo kan bijvoorbeeld de hele produktiegeschiedenis 

van een produkt op een tag bijgehouden worden. Door deze 

schrijfmogelijkheid kan de informatie daar opgeslagen worden waar hij nodig 

is, op het produkt in wording. Er zijn geen communicatielijnen met een 

centrale computer nodig, waardoor het proces sneller kan verlopen en wat 

natuurlijk scheelt in de kosten. Bij uitval van de centrale computer kan het 

proces in principe gewoon doorlopen. 

Bij het gebruik van tags kan de uitleesafstand groter zijn, de orientatie van 

de labels is van minder belang en, misschien wei het be langrijkste , er is 

geen directe zichtlijn tussen lezer en label nodig. 
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3 PRAKTIJKVOORBEELDEN 

3.1 Philips Brugge. Combinatie van barcode en RFID. 

Philips produceert televisietoestellen in drie grote stappen. Eerst worden de 

moederborden automatisch voorzien van weerstanden en condensatoren. In deze 

fase van de produktie zijn de moederborden nog niet ge'identificeerd. Oat gebeurt 

pas in de tweede fase op de zogenoemde printed circuit boards of PCB-lijnen waar 

"moeilijke" onderdelen als koelplaten en vermogenstransistoren voornamelijk 

manueel op de moederborden worden gemonteerd. Hier krijgen de moederborden, 

behalve de twaalfcijferige type-identificatie, een vijf- of zescijferig serienummer 

zodat ze individueel kunnen worden ge'identificeerd. Beide codes worden volgens 

de 12E5-standaard in een barcode weergegeven. 

Aan het begin van de PCB-lijn drukt de Iijnchef het etiket at met een laserprinter. 

De gebruikte papiersoort is niet kritisch, maar de lijm moet bestand zijn tegen de 

hoge temperaturen in de soldeermachine. 

De informatie op het barcode-etiket wordt onder andere gebruikt voor de sturing 

van de soldeermachine waarmee een aantal componenten automatisch wordt 

gesoldeerd. De etiketten worden ook, maar in beperkte mate, gebruikt om de 

"monteuses" te vertellen welke onderdelen ze op welk bord moeten aanbrengen. 

Testers 

De informatie op de etiketten is ook nuttig voor de instelling van de automatische 

teststations die in de lijn gebruikt worden voor kwaliteitscontrole. Er zijn twee 

soorten teststations aanwezig. Ten eerste stations die controleren of de nodige 

onderdelen inderdaad op de print zijn aangebracht en of hun waarde tussen 

aanvaardbare toleranties ligt. Ten tweede een aantal functionele testers waarmee 

de werking van de schakelingen wordt getest. In beide stations wordt eerst de 

barcode ingelezen. Zo weet de tester om welk type bord het gaat en welke 

controles moeten worden uitgevoerd. Wordt er een tout vastgesteld, dan genereert 
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de tester een foutbericht. Via een seriele verbinding worden de foutberichten en de 

type-informatie doorgegeven aan de Vax-computer waarop een aantal MRP-, 

kwaliteits- en andere programma's draaien. Na de tests worden de borden op de 

juiste herstelplaatsen uitgesluisd. Daar leest een hersteller het etiket. Onmiddellijk 

vertelt het systeem hem. via zijn scherm wat er aan het bord mankeert. Na die 

ingrepen voert hij op zijn terminal in wat hij gedaan heeft en wordt het bord weer 

op de lijn gebracht. Daama passeert het bord een tweede keer de teststations. Op 

deze manier ontstaat er een herstelgeschiedenis van ieder bordo Die levert 

waardevolle informatie op om kwaliteitsmaatregelen te treffen. 

Nadat ze volledig gemonteerd en getest zijn, belanden de moederborden op de 

zogenaamde modulelijn. Hier worden ze voorzien van diverse modules, onder 

andere v~~r teletekst en beeld-in-beeldcommunicatie. Afhankelijk van het aantal en 

de aard van de componenten moet een sterke of zwakke soldeergolf worden 

gebruikt. De barcode-informatie wordt hier gebruikt om de golfhoogte van de 

soldeermachine automatisch in te stellen. 

Radio frequency 

In de eindassemblage vindt het zogenaamde "inkasten" plaats. Hier worden 

toestellen op produktdragers over de lijn getransporteerd. Elke drager is voorzien 

van een RF-tag van 8 kB met read/write mogelijkheid. Een van de eerste acties in 

de eindassemblage-afdeling is het inlezen van de informatie van de barcode en het 

overhevelen van deze gegevens naar het RF-etiket. Op deze plaats is tevens een 

verbinding met· de al genoemde Vax-computer aanwezig. Ook in de 

eindassemblage wordt de informatie in van de RF-tags voornamelijk gebruikt voor 

de sturing van de testers. De procedure is analoog aan die bij de controle van de 

moederborden. Aan het eind van de assernblagelijn wordt de he Ie inhoud van het 

etiket overgebracht naar de Vax. Daar wordt de informatie onder andere gebruikt 

v~~r het treacebility-project. Het komt voor dat een reeks toestellen moet worden 

teruggeroepen naar de fabriek voor een preventieve ingreep. Door nauwkeurig bij 

te houden welke herstellingen aan welke toestellen zijn uitgevoerd, is bekend welke 
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toestellen terug moeten komen. Hierdoor is het aantal kostbare "fieldcalls" met 10% 

afgenomen. 

3.2 Dekker Zevenhuizen. Integratie auto 10 en besturlngssoftware. 

Dekker Zevenhuizen BV levert keuken- en werkbladen op klantenspecificatie. Om 

het verlies aan materiaal en manuren terug te dringen en de customer service te 

verbeteren is kortgeleden een geautomatiseerd "order entry"-systeem ingevoerd. 

Belangrijk hierbij is dat dit systeem gekoppeld is aan het al aanwezige 

geautomatiseerde bedrijfsadministratiesysteem. 

Voorheen werden de door de klant ingestuurde maatschetsen met bijbehorende 

materiaallijsten gekopieerd voor de ordervoorbereider, de produktiemedewerkers en 

de bedrijfsadministratie. Pas als aile afzonderlijke onderdelen in het 

distributiemagazijn bij elkaar kwamen, kon worden nagegaan of de opdracht goed 

was uitgevoerd. Door de invoering van het nieuwe systeem is de communicatie 

tussen produktie en ordervoorbereider sterk verbeterd zodat deze steeds op de 

hoogte is van de voortgang van een opdracht. 

Nu worden de ingestuurde schetsen met een documentscanner ingelezen in het 

systeem. De ordervoorbereider voegt hier informatie over het te gebruiken 

materiaal aan toe en de computer zet deze gegevens om in barcodes. Daarna 

produceert de computer een opdrachtbevestiging en de verschillende werkorders 

met daarop de barcodes. Aan het begin van iedere deeltaak van de produktie 

worden deze ingelezen. Zo krijgt de afdeling orderontvangst teruggemeld in welk 

stadium de orderllitvoering is zodat de klant juist gei'nformeerd kan worden. 

Tegelijkertijd wordt het voorraadbeheerssysteem ge'informeerd over de 

ingebruikname van de verschillende materialen en apparatuur. 

De laatste fase in het "tracking & tracing"-systeem speelt zich af in het magazijn. 

Daar komen aile delen van de opdracht bij elkaar. Ais nu de barcodes nogmaals 

zijn ingelezen weet het systeem dat de opdracht gereed is. Na deze melding 

worden door het bedrijfsadministratiesysteem vrachtbrieven en facturen 
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geproduceerd. Tevens wordt de financiele informatie opgeslagen in het debiteuren

bewakingssysteem. 
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