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J.Inleiding.

Het afstudeeronderzoek werd verr~cht bij de N.V. Simmonds

Precision in Brummen (Gld) .Dit bedrijf legt zicll toe op de

fabricage van kleine metaalwaren.

Het bedrijf te Blummen ontstond ill 1968 door overname van

de gehouwen en apparatuur van de toenmalige N.V.Becker"s Sons

door het amerikaanse concern Simmonds Precision.De band met

het moederbedrijf is uitsluitend een financieel-economische.

Er vind geen uitwisseling plaats van'producten,technieken,

mensen of kennis.

Het bedrijf maakt een zeer breed spectrum van producten,

bestaande uit een gedeelte eigen producten en een gedeelte

toelevering aan andere industriëen.

Een indicatie van de grootte van het bedrijf is het aantal

werknemersjongeveer 550,waarvan plus minus de helft "productief".
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2. Samenvatting •

•
Het afstudeerrapport bestaat uit twee gedeelten.

In het eerste gedeelte wordt een poging gedaan om het fabricagevoor

bereidingsproces te analyseren in termen van informatieontwikkeling en

informatieoverdracht naar beslispunten. Dit resulteert uiteindelijk

in een model van het fabricagevoorbereidingsproces.-

Het tweede gedeelte geeft een beschrijving van de modelbouw van het

prodktieproces en een analyse van het orderpakket van het onderhavige

bedrij f.

Met behulp van een simulatiemodel worden alternatieve methoden van fabricage

beheersing en -besturing getest. De resultaten van de simulaties worden

vergeleken.

... ...
l
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3. Probleemstelling

De oorspronkelijke probleemstelling bestond uit de con

statering van de bedrijfsleiding,dat er volgens hun iets

m~s was met de planning.
I

~ tot fabricage te komen,moeten er een.aantal beslissingen
I

genomen en activiteiten uitgevoerd worden.De planning is

ëén aspect aan dit netwerk van beslissingen en activiteiten.

Besloten werd ~ot de volgende probleem~telling:

Analyse van het fabricagevoorbereidingsproces en, het opzetten

van basismodellen van het bedrijf ten behoeve vaq~'een simulatie

van het plai-. aebeuren •.

-3-
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4. De analyse van het fabricagevoorbereidingsproces.

Het uitgangspunt van dit verslag is het bestaan van een
. .

bepaalde configuratie van mensen en produktiemiddelen.

De mensen ondernemen actie's gedurende een bepaalde tijd

met behulp van de produktiemiddelen en uitgangsmaterialen.
f

w,~ beperken ons tot niet-procesmatige fabricage-eenheden

me't niet-specifieke produktiemiddelen.Dit betekent .dat aan

elk produktiemiddel meerdere bewerkingen kunnen worden uit

gevoerd.of dat .elk prod\lk~iemiddel hiertoe kan worden in

gesteld.

Als de actie's vande mensen niet bèinvloed worden.is het

niet mogelijk om te voorspellen,wat het resultaat van deze

-actie's zal zijn.De mensen ondernemen immers door henzelf

bepaalde actie's met productiemiddelen waarmee meerdere be~,

werkingen kunnen plaatsvinden.

Wil men de actie's van de mensen bernvloeden.dan moet men

informatie toevoeren aan de mensen.De aanname is dan ,dat de

mensen hun actie's richten_naar de informatie.die ze ontvangen

Er zijn vier soorten informatie die aan de fabricage-eenheid

kunnen worden toegevoerd:

de informatie aangaande het WAT~

de~informatie aangaande het HOE,

de informatie aangaande het WANNEER.

de informatie aangaande het TEGEN WELKE KOSTEN.

-4-' .;

Al deze informatie beoogt richllijnen te geven over hetgeen men

._-'- Ïtf"de"töekoms t' wens t.

Tussen de WAT- informatie en de HOE-informatie staat de infor

matie ever de keuze van het uitgangsmateriaal.

Elk van de vier informatiesoorten kan in' verschillendE mate van

detaillering worden verstrekt.ln figuur .1. wordt hiervan een

overzicht gegeven.waarbij d~,mate van getailleerdheid van boven

naar beneden toeneemt.
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fig.1

WAT-informatie:

--functie-informatie

--vorm-informatie

--maat-informatie

~-tolerantie + nauw

keurigheid-informatie

HOE-informatie;

~-bewerkirigen-informatie

--volgorde-informatie

--machine-informatie

--werkmethode-informatie

technis~h

(iets dat rollen kan)
~ i

(een bol )
(met r = 5~ )
(h-5 en opp. ruwheid)

'.

(afzagen,slijpen.polijsten.)

(eerst afzagen,dan slijpen,

dan polijsten.)

(mach.no.6,mach,no.8.mach.no.'

23.;

(methode A,methode B,methode C)

De bepaling van het WANNEER is een functie van de HOE-informatie

enkennis over organlsatorische hoedanigheden van de fabricage-een

heid.
.~

HOE-informatie: organisatorisch

--arbeidsdifferentiatie-informatie

--prioriteitregels-informatie

--gemiddelde prestatie per tijds termijn-informatie

--de afwijking van dat gemiddelde

Typerend hierbij is dat, zodra men in het WAT een overzicht van de maten ver

strekt, d~n tevens· de funktie en vorm bepaald is.

Evenzo is er een noodz~kelijke volgorde van informatie ontwikkeling naar de

~~. Imrnersnen kan geen informatie over het HOE- of het WANNEER ontwikkelen

zonder eerst tot op bepaalde' hoogte het WAT te hebben bepaald.

Tevens bestaat er een noodzakelijke samenhang in de ontwikkel~ng van ge

detailleérde HOE- en WANNEER-informatie, aangezien 'n keuze uit eventuele

alternatieve fabricagemethoden (het HOE) invloed heeft op het WANNEER.
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Om deze samenhangen te kunnen weergeven is schema 1. Q)ntworpen. Deze figuur

geeft een model -van het fabricage voorbereidingsproces, waarbij is uitge

gaan van de noodzaak om, door middel van de te genereren informP-tie een af-
r

s~emming te bereiken tussen de acties binnen de fabricage eenheid en de

viaag van de markt.

Dit houdt in dat het ontwikkelen van de meest noodzakelijke informatie (de

\~AT-informatie) afhankelijk wordt gesteld van de markt.

Het schema i~ ópgesteld voor het geval dat de markt vraagt naar een voor de

fabricage ,eenheid nieuw produkt zodat alle informatie nog moet worden ge

genereerd. Tevens wordt aangenomen dat de- filterfunktie van het eventuele

beleid (bv. beperking tot bepaalde produkten. alleen kijken naar bepaalde

delen van de markt) binnen het blok-commerciële afdeling plaatsvindt.

-.... '.
••~ I'

, ..
. ,-~. ,;

'.'(~ -'..
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In het schema I zyn drie soorten samenhangende activiteiten

gegroepeerd in drie balken.

i De bovenste balk omvat activiteiten.die betrekking hebben op

/de onfWikkeling van informatie over het, WAT en het HOEó

De middenbalk omvat activiteiten>die betrekking hebben op de

inf()rmatieontwikkeling van het WANNEER en voor de onderste balk

geldt dit voor de informatie over het TEGEN WELKE KOSTEN.

De balken zyn verdeeld in blokken.waarby elk blok een activiteit

of een complex yan activiteiten bevat.

Een ingaande pyl in een blok staat voor toevoer van informatie

en een uitgaande pyl staat voor afvoer van informatie.

Het maximum aan informatie.dat een uitgaande pyl kan bevatten.

is de som van alle ingaande infomatie in dat blok plus de bestands

informatie van dat blok.

Het lezen van het schema kan gebeuren.door met behulp van de le

genda de pylen te volgen.

Legenda by schema I

- 0 - vraag van, klant naar pry~.~n leverdatum van een bepaalde

order.

Dit is minimaal een functieomschryving en een opgave van

het aantal en maximaal eén uitgewerkte gedetailleerde teke

ning plus een opgave van de hoeveelheid.

- I - de informatie vermeldt by - 0 - plus een identificatie van

de offerte-aanvraag.

- 2 - de globale bewerkingsplannen.

Het is mogelyk dat er meerdere manieren onderkend word~n om

tot het gewenste resultaat (aantal produkten) te komen.

- 3 - een. indicatie over de benodigde m~terialen en hulpmiddelen

per alternatieve methode.

14/02/2005 BIBLIOTHEEK T.D.E. ADM.
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4 - de schattingen van de levertydcn en pryzen van de materia

len en de gereedschappen per methode.

- 5 - de informatie in - 6 - en - 7 - •

6 - de schatting van de levertyd per methode.

- 7 - de bewerkingsplannen en de schattingen van de pryzen van

materialen en gEreedschappen per bewerkingsplau.

- 8 - de kostprys of de interne verrekeningsprys per bewer-

kingsplan.

- 9 -·de exter~e prys per bewerkingsplan.

-JO de offerte-combinaties van levertyden en pryzen.

-JJ - de produktie-opdracht van de klant.

Dit gebeurt alleen als de klant met een van de combinaties

van levcrtyd en prys accoord gaat.

-J2 - de produktie-opdracht plus de gegevens,die ontstaan zyn

tydens de offerte-fase.

Dit zyn alle gegevens.die in de pylen -0- tot en met -10

opgesloten zyn.

-J3 - de informatie in -14- en -15- •

-J4 - de informatie- over het al of niet nog geldig zyn van de

levertyd~die by de offerte afgegeven is.

-J5 - .de produktie-opdracht plus de gegevens,die ontstaan zyn in

de offerte-fase.

-]6 - de informatie over het ál of niet nog geldig zyn van de

prys,d~e by de offerte afgegeven is.

-J7 - de informatie over het al of niet nog geldig zyn van de

externe prys,die by de offerte ~fgegeven is.

-18 - een eventueel bericht aan de klant over de afwykingen in de

l~vertyd en / of prys.

-19 - de informatie in -20- en -21- •

-20 - de. gegevens ,die ontstaan zyn in ~e offerte-fase.

-2J - de gegevens,die-ontstaan zyn in de offerte-fase.

-22 - de informatie in -24- en -23-.

-8-
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-23 - de informatie over de benodigde mat~rialen en gereedschappen.

-24 het definitieve bewerkingsplan.

-25 - de levertypen en pryzen van materialen en gereedschappen.

-26 -~t definitieve bewe!'kingsplan..

-27 - de aankomstmelding van materialen en / of gereedschappen.

-28 - het tydstip van transport van materiaal en / of gereed-

schap naar de werkplek.

-2~ - de werkuitgifte.

-30 - de resultaten-signalering

-31 - de transportinformatie voor de halffabricaten en de

eind'produc ten.

De resultaten van het fabricageproces worden in de bovenste en

de onderste balk verwerkt.By de activiteiten worden informatie

bestanden gebruikt. De verwerking houdt in dat deze bestanden wOL

den aangep~st of bygewerkt met behulp van de resultaten van het

fabricageproces.

Als voorbeelden van de bestanden kan men noemen:

- de gegevens over de aantallen. soorten en kwaliteiten van de be

schikbare produktiemiddelen.

- de overzichten van de rnagazynvoorraden van de materialen.

- voor de kostencalculatie:een overzicht van de manuur-pryzen

per productiecentrum.

• I
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_____~. getalgrootte

. ." .',-

.'

kostprysberekening-.----4..~ proces

~o.~ve~1~ei1d __.. ~ . .'
- ~ontwerp-proces ----..~~ alternatieven WAT

f~ncti~ ~ #~
. .: ' 0... ,:i,
..... ".

hoeveelheid

WAT

HOE

WANNEER

-'hoev~elheid}
WAT ~.~planning-proces---~ •• WANNEER

HOE
. \.~ ... ~ .. -~ .--

- ...
Het kostprysberekening-proces kent aan de combinatie van offers,

die gebracht moet worden om een der alternatieven HOE op een

bepaald tydstip te realiseren,een getal toe.

Mèt:b~hulp van deze getalien kunnen de alternatieven in dit

opzicht vergeleken worden.

Het werkvoorbereiding-proces kan niet beginnen vooraleer er een

keuze gemaakt is uit de) alternatieven WAT.Evenzo kan het plan

ning-proces pas aanvangen nadat een keuze is gemaakt uit de alter

natieven HOE,

1 .,'

.

" ho~veelheid} .•__.'~....j.
·.. werkvoorberei- ... alternatieven HOE

" WAT ~" ding-proces

.; i" BeschoJwen we schema i: ,dan kunnen we ·drie processen onderschei

. den,die e~n grote onderlinge samenhang vertonen.

r Deze processen zyn het ontwerp-proces,het werkvoorbe~eiding-

.,'l: l'roces en het planning-proces •..' . '. • ..'

.' ~-.::J'"

De analyse van het model.
. ';--i'



Het aantal alternatieven dat gegenere~dwordt is een fun~tie van

het proces.Een uiterste is een proces dat slechts een alternatief

genereert.De ke4ze wordt dan impliciet gemaakt door het proces.

Is dit niet zo.dan valt het tydstip.van keuze enige tyd na het tyd

stip van genereren.

Stel dat de informatie.die voor de keuze gebruikt wordt.met de

tyd verandert.

De,ke.uze beperkt toekomstig handelen. Het is nu zaak om deze keuze

zodanig te maken,..dat ze volgèns bepaalde criteria de beste is in de

omstandigheden.behorend by het tydstip van toekomstig handelen.

De criteria kunnen we in het heden ook hanteren.De kennis over de

oms.tandigheden echter niet.

Stel we mogen aannemen.dàt de ve~~achtingen op het moment nu.over

de o~~tandigheden op een toekomstig tydstip,betrouwbaarder zyn.

naarmate dat toekomstigp. tydstip dichter by bet moment nu is.

Op grond van deze veronderstellingen zou het zinvol zyn om de keuz€

op een zo laat mogelyk tydstip te nemen.

De uitstelmogelykheid is echter beperkt.want de beslissingsactivi

teit is er één in een netwerk van activiteiten.Op grond van de

beslissing worden processen in werking gezet.die allen een bepaal

de tyd nodig hebben om zich te voltrekken.Hierdoor ontstaan bepaalde

tydsduren tussen het moment van beslissen en het vroegst mogelyke

startmoment van de fabricage.Het laatst mogelyke startmoment van de

fabricage (per alternatieve methode) is het levertydstip min de

fabricagedoorlooptyd (per alternatieve methode).

Daarnaast is er nog het probleem van je bepaling van de mate van

gedetailleerdheid der alternatieven HOE waaruit gekozen moet worden.

Hoe groter de gedetailleerdheidis.hoe minder het gekozen alterna

tief nog verder uitgewerkt moet worden. dus hoe langer de beslis

sing uitgesteld kan worden.

14/02/2005 BIBLIOTHEEK T.D.E. ADM.
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fig.2

vroegst mogelijke

tijdstip van fa

bricage

Hier komt ter sprake dat er bepaald moet worden op welk tydstip

een activiteit uit de fabrièagevoorbereiding zal gebeuren.

Stel de capaciteiten voor het uitvoeren van d~ diverse activiteiten

zyn schaars.Dan is het voorstelbaar,dathet ontwerpen van een be

heersings- enbesturingssysteem van het fabricagevoorbereidingsproces

zinvol zou zyn.

'Dat zou dan betekenen,dat b.v. de planningsactiviteit~ngepland

worden.

Dit alles leidt tot drie afstemmingsgebieden.

Ten eerste,de afstemming in de tyd per order van de diverse acti

viteiten op elkaar.

Ten tweede,de afstemming in de tyd van de orders op de fabricage

voorbereidingsactiviteiten.

Ten derde,de afsten~ing in de tyd van de orders pp de fabricage

activiteiten.

Hei-bovenstaande geldt-öp korte termyn.Op langere termyn is het

___ denkbaar dat zowel de fabricagecapaciteiten als de fabricagevoor

bereidingscapaciteiten aangepast worden aan veranderingen in de

karakteristieken van het orderpakket.

14/02/2005 BIBLIOTHEEK T.D.E. ADM.



~;~H.et Plannen.

Uit het schema in figuur I wordt de planningbalk gelicht. Alle ver

bindingen m~t andere onderdelen van het model worden als gegeven be
IIschouwd.

~innen het kader van het plannen zijn drie verschillende plannings

activiteiten te onderscheiden.

De~e activiteiten zijn:

a. de grof planning;

b. de detailplanning

c. de werkuitgifte.

A. De grofplanning.

Het doel van een grofplanning is tweeleaig:

- het reserveren van fabricagecapaciteit per order

~ het afgeven van levertijden per order.

DE

LEVERDATUM +
DETAILPLANNING

GROFPLA;NNING TIJDRESERVERING PER Or~ER
PRODUKTEN.. UITGIFTE ... -FABRICAGE PER PERIO

t .~
BEPALING BEPALING

REGELACTIE I ~~ REGELACTIE II

4a 4l
...-

---+ORDERS

fig •.3

VERGELIJKING t
EWENSTE CONS'IHLATIE

VAN PRODUCTEN PER PERIODE
In de grofplanning wordt, alvorens aan een order een levertijd toe

te.kennen, aan de hand van gegevens over die order een bepaalde hoe

veelheid toekomstige capaciteit gereserveerd. De levertijd is het

resultaat van een bepaalde procedure toegepast op de volgende gegevens:

14/02/2005 BIBLIOTHEEK T.U.E. ADM.
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- toekomstige tijdsbestedingen ten behoeve van deze order

- toekomstige tijdsbested~ngen ten behoeve van alle orders die be-

handeld z~jn geworden vóór deze order

,toekomstige beschikbare capac~teiten

- de mate van prioriteit van deze order boven alle andere orders.

Op grond van gegevens uit de resultatenmeting en -vergelijking kunnen

regel acties worden bepaald die aanpassingen aanbrengen in de procedures

en/of bestandsgegevens die gebruikt worden bij de grofplanning of

detailplanning, uitgifte en fabricage (zie fig ie).
De procedures toegepast in de grofplanning, detailplanning en werkuit

gifte moeten afgestemd zijn op elkaar. Immers de detailplanning werkt

met gegevens die het resultaat zijn van actie's in de grofplanning

terwijl de procedures in de grofplanning mede gebaseerd zijn op be

paalde veronderstellingen Over de actie's in de detailplanning en werk

uitgifte. Dit betekent dat een verandering, aangebracht in de procedures

van een van de drie planningsfasen, tot gevolg kan hebben dat een der

~eronderstellingen,waarvan de procedures in de andere fasen uitgaan,

niet langer meer opgaat.

Op dat moment zijn de procedures in de fasen minder goed op elkaar af

gestemd. Dit kan dan tot uiting komen in een grotere afwijking in de

output (produktie/periode) ten opzichte van de gewenste waarde.

De procedures zijn ook afgestemd op bepaalde aannamen betreffende karak

teristieken van het orderpakket en het capaciteitenbestand. Als voor

beeld van het eerste kan men noe~en:

- frequentieverdeling van het aantal bewerkingen per produkt

- frequentieverdeling van het aantal produkt en per order

- beperking tot bepaalde soorten produkt en.

Als'voorbeeld van het tweede kan genoemd worden:

- aantal en soort van beschikbare machines

- aantal en soort van beschikbare mensen

- het al of niet bottle-neck zijn van bepaalde capaciteiten.

Een afwijking in een van deze karakteristieken heeft tot gevolg dat de

procedures aangepast. moeten worden.

14/02/2005 BIBLIOTHEEK T.U.E. ADM.
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Men kan nu onderscheid maken tussen twee soorten afwijkingen; nl:

- voorspelbare afwijkingen

bv. uitbreidiûg van het capaciteiten-bestand;uitsluiting van be

paalde, produkt en uit een beperkt produkten-assortiment.

- niet-voorspelbare afwijkingen

bv. verandering van het ziektepercentage van de direkt produktieve

mensen.

Bij de eerste soort afwijkingen kan men vooraf de procedures aanpassen.

Bij de twéede soort afwijkingen kan men slechts reageren op achteraf ge

mete~ resultaten, het zij door meting van de output-resultaten van het

fabricageproces, het zij de direkte meting van de karakteristiek.

We onderscheiden nu twee methoden om resultaten te signaleren, nl.:

- incidenteel

in perioden

.t
periodieke hoe

veelheid produkte

,

r kalendertijd...
Periodiek wordt
waar aahpassing
.-

~ cumulatief

de output gesignaleerd~naardie punten
nodig kan zijn •

cumulatieve gerealiseerde output

cumulatieve

}
~gewenste

2n output

,

----4.~ kalendertiji
Hierbij is er een geheugen dat de output cumuleert en van waaruit een

signaal gaat zodra de cumulatieve.output meer dan n eenheden afwijkt

van de gewenste cumulatieve output. Het signaal gaat hierbij dus niet

periodiek uit, maar alleen zodra er een bepaalde uitzonderlijke toestand

is ·tot stand gekomen. Bij de signaalontvangende instantie wordt in dit

geval aangenomen dat, zolang er geen signaal arriveert, de realisatie

overeenkomstig de wens is. De waarde van de afwijking waarbij gesignaleerd

f
cumulatieve hoe-

veelheid producten
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. wordt is een van de parameters van het besturingssysteem~.

B. De detailplanning.

De detailplanning heeft tot doel de tijdsbesteding. die gereserveerd

is geworden ten behoeve van de fabricage van een bepaalde order. te

verdelen over de uitvoering van de diverse bewerkingen aan de produkten

van die order. Deze verdeling of toewijzing gebeurt door middel van 'n

procedure 'toegepast op gegevens uit de bezettingspl~nningen uit de

bepal,ing van het HOE~."

c. De werkuitgifte.

De werkuitgifte heeft ten doel:

- ervoor te zorgen dat de diverse orders (of bewerkingen) niet eerder in

fabricage worden gegeven vooraleer deze daar technisch gereed voor zijn.

De order is technisch gereed voor uitgifte als het gereedschap. he~

materiaal en de produktietechnische informatie er is.

- de dosering van de orderstroom naar de fabricagecentra te regelen.

De dosering zou bijvoorbeeld geregeld kunnen worden door middel van

het criterium: "niet meer dan ze manuren per periode uitgeven". Dit

is een statisch criterium. Het criterium zou adaptief gemaakt kunnen

worden door DV. het getal x af te laten hangen van de produktie in een

bepaalde periode

met behulp van prioriteitsregels orders te selecteren uit de concurrerende

orders bij het fabricagecentrum, zodra er een capaciteit vrijkomt.

Deze prioriteitenregels kunnen correctief of passief zijn.

-. --Correctieve regels zijn regels die selecteren op grond van die ken

merken van. een order die met de tijd verouderen. Zo is de speling,

die een order heeft tussen de nog beschikbare tijdsduur vóór de lever

datum.en de nog benodigde tijdsduur, een variabele eigenschap. Een

regel die priori~eiten toekent op grond van zo'n eigenschap is

correctief.

Een voorbeeld van een passieve regel is 'n regel die prioriteiten toe

kent op grond van het tijdstip van ontstaan van de order.

Op grond van de voorafgaande overwegingen komen we tot schema 11. Dit

schema is een meer uitgebreide versie van de "WANNEER"-balk van schema J.
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~! De Modelbouw van de Bedryfskarakteristieken.

6.I.Inleiding.

Het ontwerpen van een model van een realiteit gebeurt met een

bepaald doel.Afhankelyk van het doel kan men aan de realiteit

relevante en niet-relevante factoren ond~rscheiden.wil men een

model maken van een brok materie met als doel te voorspellen

welke de r~actie zal zyn van dat brok in bepaalde omstandig

heden op een zekere kracht,dan is de kleur van diem~terie een

niet-relevante factor.

Het is zinloos om in een model niet-relevante factoren op te

nemen.

Daarnaast is er nog de bepaling van de graad van gedetailleerd

heid van het model.Hiermee wordt bedoeld·de mate waarin de als

relevant onderkende factoren in het model zyn opgenomen.

De beperkende factoren by deze bepaling zyn meestal:

- eisen,die men stelt ten aanzien van de hanteerbaarheid van

het model,

- gebrek a~n kennis over de invloed van de als relevant onder-

kende factoren.

Naarmate het model meer factoren bevat(onder factoren worden

zowel objecten als relaties tussen obj, .ten verstaan),zal het

betrouwbaarder worden en tevens moeilyker te hanteren.

In de volgende hoofdstukken wordt telkens vooraf een schets ge

geven van de relevante factoren,voorzover die tenminste door de

waarnemer onderkend zyn.

Daarna wordt het gekozen model beschreven,waarbyvermeld dient te

worden dat de keuze beinvloed werd çoor:

- de hanteerbaarheidseisen,

- de intu'rtieve waardering door de waarnemer van de diverse
J

factoren.

14/02/2005 BIBLIOTHEEK T.U.E. ADM.

-17-

..



I
!

I

-18-

De gebruikelijke maat om de correctheid van een model te meten

is het vergelijken van de resultaten van het toevoeren van sti

muli aan het model en het toevoeren van dezelfde stimuli aan de

rearrtéit.Deze vergelijking zal bij de onderhavige modellen niet

mogelijk zijn.De beide modellen zijn ontworpen met als doel te

dienen als hanteerbare afspiegeling van de realiteit in het be

drijf in planning-technisch opzicht,teneinde een aantal alterna

tieve methoden van fabricagebeheersing en -besturing te kunnen

testen.

Omdat het practisch niet mogelijk was deze methoden te testen

met behulp van de realiteit(er kan niet met de realiteit g~ëx

perimenteerd worden),zijn de modellen ontworpen.Om dezelfde rede

is het experimentele testen van de modellen ook niet mogelijk.

1)e modellen zijn ter waardering aan de bedrijfsleiding voorge

legd,waardoor er tevens voor gezorgd werd dat de simulatieresul

taten gezien zullen worden met inachtneming van de gehanteerde

modellen.

Als uitgangspunt is genomen dat de voornaamste karakteristieken

van een bedrijf in planning-technisch opzicht de produktiecapa

citeiten en het orderassortiment.

Van deze beide kenmerken zijó modellen geconstrueerd,met als uitgangs

punt de bedrijfssituatie,zoals die in januari 1970 is waargenomen.
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6~2. De fabricagecapaciteiten.

I
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I

. de machines •.

Er ~ond al een overzicht van het machinepark,met een

min of meer functionele indeling van de machines.

Elke machine soort had een intern nummer en een interne

naam. Deze naam duidde soms een handelsmerk,soms een functie

aan. Het interne nummer vertegenwoordigt een groep machines

die onderling uitwisselbaar zijn in de fabricage.

Het overzicht wordt hieronder weergegeven,met eventuele

omschrijvingen van' de machines.

no. naam omschijving aantal

Ol Amce meerspilautomaat 2

02 Chuck inlegautomaat I

03 5 meerspilautomaat 2Conomatic 2 '8 11

04 Bsa 13, 11 11 11 2
4 ~:<

05 Bsa 111 .. .. 3 ('~" .

I I Index B42 eenspilautomaat

12 Index 36 .. 11

é 13 Index 25 .. ..
14 Index 24 .. 11

15 Index 18 .. ..
16 Index 12 11 11 ·1

17 Index C29 11 11 I

18 Index CI9 11 .11 2

21 Bechler 20 ~ " ..
22 Bechler 16 ~

11 11

23 ijechler 10 ~ " 11

24 Bechler . 8 ~ " 11
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no.

31

32

I
I

.1

.~3
I

34

naam

Revolve~bank.groot

Revolverbank.klein

Zaagmachine.groot

Zaagmachine.klein

omschijving aantal

4

2

-20-

I

1

.ot•

.;~~~~ ..

41

42

43

44

45

46

47

48

49

May pers.300 ton

May pers.160 ton

Exenterpers

120 ton.125 ton

.. Exenterpers

30 ton.45 ton.55 ton

Exenterpers

2 ton.l0 ton.16 ton.22 ton

Frictiepers

Hydraulische pers

Zetbank

Merk-pers

1

I

2

3

4

I

4

I

I

51 Soldeerapparaat

52 L~sapparaat

• 61

62

63

64

65

66

67

68

Schaublin.A-I.

Lorch-Schmidt

Draaibank met

leispil

Kummer Frére

Copieerbank groot

Copieerbank klein

Cri-dan A

Cri-dan B

Pee-wee

draaibanken

Halfautomatische

draaibank

copieer~!aaibank

" "
draadsnijbank

" "
draadrolbank

12

6

4

2

3

2
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no. naam omschrijving' aantal

71 T8nshoff . halfautomatische 2

draaibank

~2 Daf-machine speciale machine

13 Honsberg halfautomatisch draaibank

74 Speciale

pluggen machine

75 Speciale machine

insteek-kopp.

76 Speciale machinf'!-. connectors

91 Freesbanken groot 4

92 Freesbanken klein i 1

93 Steekbanken 2

94 Karl Klink trekfrees I \.

95 Hurt. Varrinel1i " " 2

101 Boormachine A.1.
18

Boormachine
1,,'"

102 Webo 6
(I"'"

103 Boormachine meerspil 3

104 Boormachine Girod 1

105 Tapmachine groot 2

106 Tapmachine klein 4

;;;... ~

111 BSA-centerless slijpbank 1 '

112 Herminghausen 11 " 2

113 Tschudin buiten- 11 " I

slijpbank

IJ 4 Overbeck binnen-

slijpbank
J

115 Speciale slijpmachine 1

116 A.I slijpmachine 2

117 Vlaks 1ijpm,achine 2
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Verder waren er nog enkele nummers gereserveerd voor afdelingen

waarvan de apparatuur niet in het overzicht was opgenomen.

Deze nummers zijn:

J21 Harderij

122 Sijperij

123 Galvanische afdeling

124 Ve~fspuiterij

l
I

I

no.

1J8

naam

Hoonmachine

omschrijving aantal

. . J

-22-

~de mensen en hun vaardigheden in produktie-technisch opzicht.-
In totaal waren er 83 mensen direct product~ef.Gedeeltelijkwas het

zó,dat bepaalde mensen duidelijk waren toegevoegd aan een bepaalde

groep machines.Deze mensen konden alleen na een inwerktijd bezig

zijn op andere mpchines.Bij het ontwerpen van het model is zoveel

mogelijk rekening gehouden met deze ordening van mensen en machine~

ten opzichte van elkaar.Daar waar deze splitsing van de mensen in

groepen niet zo eenduidig was,is ze geforceerd.

Hierna volgt een beschrijving van de groepen mensen en machines.

De Meerspilautomaten.

Dit zijn de machinegroepen 01,Q3,04,05.1n totaal d4S 9 machines.

Er waren 8 mensen aan de meerspillen werkzaam.De uitwisselbaarheid

van de mensen over de machines was groot,omdat de werkzaamheden

veel op elkaar leken. Het werk bestond voor alle machines voornamelijk

uit de aanvoer van materiaal in àé,machine en de controle en eventuele

nabewerking van de producten.

De machine 02 was een inlegautomaat e~ deze machine werd bediend

door een van de stellers van de meerspillen.
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De eenspilautcmaten

Dit zijn de machinegroepen 11 tlm 18 en 21 tlm 24.ln totaal'

13 machines.Er waren 6 mensen direct productief werkzaam.

KrnBnkelijk van de produkten op de machines is het mogelijk

dat een man twee machines bedient.De schatting van het gemid

deld percentage van de manuren dat een man twee machines

bedient.is 60%.Dit geeft een vermenigvuldiging van de gemid

deld beschikbare mensen ten opzichte van de machines met 1.6.

-, 'Ook hièr i~ het.zo.dat de uitwisselbaarheid van de mensen

over de machines groot is.

De revolverbanken en zaagbanken

Dit zijn de groepen 31 tIro 34.

Bijlde revolverbanken waren drie draaiers werkzaam.De steller

van de revolverbanken bediende de zaagbanken.Deze zaagbanken

waren automatisch en behoefden alleen periodiek te worden voor

zien van uitgangsmateriaal.De uitwisselbaarheid van de mensen

over de machines was groot.

De stamperij

Tot deze afdeling behoorden'de roachinegroepen 41 tlm 46.52.95.

In totaal dus 15 machines.Er waren 4 mensen.die alle machines

konden bedienen. Twee van deze mensen haalden echter bij moei

lijkere bewerkingen een veel lagpre produktie dan de twee

anderen.

De grote hal

Met deze naam wordt een grote inhomogene groep machines aange

duid.Dit zijn de groepen 61 tlm 68.71 tlm 76.91 tIro 93. 101 tlm 106

en 47.ln totaal zijn dit 94 machine~.

Er waren aan deze machines 39 mensen direct productief werkzaam.

De vaardigheden van 33 van deze mensen komen ruwweg tot uiting

in het onderstaande diagram. ( fig.4 )

Hierin wordt per man (of per groep mensen) globaal aangegeven

tot welke soort bewerkingen men direct in staat is.waarbij nog

onderscheid wordt gemaakt tussen moeilijk en gemakkelijk (+ en -).
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A B c D E F G H I

;- .fig; 4 ... ,;

,-
Aantal mensen per groep:

A 11 mensen

B 2 11

C 3 11

D 1 11

E 't 1 11

-F J 11

G 5 11

H 3 11

I 6 11



I
: I

De ~ige mensen (zes) waren voortdurend bezig aan bepaalde~
meestal speciale machines.

Aan machine no. 71 2 mensen

-25-

"
ti

"

,.
,.

ti

"
"

12

73

74

man

!. man

2 mensen in twee-ploegendienst

'-~.

De machine no. 68 kan door iedereen bediend worden.

De slijpbanken.

Dit zijn oe machinegroepen 111 tlm 118.In totaal zijn dit 11 ma

chines.Hieraan wer~ten'6 mensen.De directe inzetbaarheid van de

mensen over de machines komt tot uiting in He.onderst~ande fig.5

1
machinegr. no.

I I I

112

113

114

IJ 5

I 16

117

118

mensen

fig.5

•

I,.

I I
I

t
I
N
Z
E
T
B
A
A
~

H
E
I
D

f
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De harderij (groepno. J2J )------
Het productieproces bestaat hier uit diverse hardingsprocédés

met behulp van ovens of uit andere ovenbehandelingen.

Er waren zes ovens met verwisselbare kroezen, zodat er per oven

meerdere processen konden plaatsvinden.De fabricage gebeurt hier in

twee fasen;eerst vindt de voorbereiding van de producten voor het

ovenproces plaats en daarna het ovenproces zelf.Per oven is een bepaald

aantal producten(een charge,afhankelijk van de omvang van het

product en de grootte van de oven),tegelijk 1n bewerking.

Het oven-klaar maken van een charge bestaat uit het ordenen van de

produkten in de kroes.De bewerkingssnelheid wordt hier dus,afhankelijk

van ordergrootte en chargegrootte,beperkt door óf de oventijd óf

de voorbereidingstijd.

Er waren drie mensen werkzaam,waarvan er een de ovens bediende en de

twee anderen de voorbereiding verzorgden.

Fig. 6 geeft een overzicht van de processen die per oven kunnen

plaatsvinden.

~ 1 2 3' 4 5 6
Processen

voorverwarmen I
inzetharden

0'
'0- -, -

gewoon harden

I
.

nitreren

carbonitreren .. IJ

Igloeien

ontlaten I
fig.6
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De slijperij ( gr.no.122 )

In deze afdeling stond machine 51.

r Er werkten zeven mensen.

j. Onders;taand schema (fig. ~ ) geeft een overzicht van de apparatuur

in deze afdeling plus de handwerkzaamheden,die er verricht werden

Bovendien geeft de figuur een inzicht in de directe inzetbaarheid

van~.de mensen over de apparatuur c.q. werkzaamheden.

3 bandslijpmachines

I3 polijstmàchines

1 polijstautomaat i •
2 afbraammachines I I
1 hardsoldeermolen

machine no.51 I
2 zandstraalcabines I

hand\verk zachtsolderen Ihandwerk afbramen I
mensen

fj.g.8~

De galvanische afdeling ;' (gr\~~.J2j)

Het fabricageproces bestond hier uit diverse bad-behandelingen.

het ontvetten en enkele trommelbehandelingen.

Ook hier is er sprake van charges producten per bad en trommel en

een voorbereidingstijd per charge.

Er waren hier 4 mensen werkzaam. Elk proces bestaat uit het doorvoeren

van de charge door een vaste opstelling van baden.

Fig.~ geeft e~n overzicht van de bad:processen en de inzetbaarheid

van de mensen over deze processen.

1proco.,en

verchromen

Icadmeren

vernikkelen

fosfatercn

beitsen

alodineren

mensen
fig.9

14./0?/?OO~ RTRT.TOTHF.F.K T.D.E. ADM.



De trommels werden bediend door één man.Het ontvetten werd gedaan

. door één man die voor hele dagen en één man die voor halve dagen

in dienst was

!Je ververij (gL"llo,.q4)

)E afdeling bestond uit één installatie,bediend door een man.
I
I
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6.3.Het model van de capaciteiten.

Er zijn 65 machinegroepen.

Elke machinegroep bestaat uit een of meer identieke m~chines.

~achinegroepen ZlJn ingedeeld in 11 hoofdgroepen.

Aan elke hoofdgroep is een aantal mensen toegevoegd.

Elke mens kan elke bewe~king uitvoeren aan elke machine binnen

de hoofdgroep waaraan hij is toegevoegd.

Om een bewerking te kunnen laten plaatsvinden,zijn één mens en

één machine nodig.

-29-

a

hoofdgroep no. aantal machinegroep no. aantal
machinesmensen

1 8 01 2

02· 1 .

03 2

04 2

05 3

2 5 11 1

12 I

13 I

14 1

15 I

16 I

17 1

18 2

21 I

22 1

. 23 1

24 1..

3 3 31 4

32 2
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hoofdgroep no. aantal machinegroep no. aantai
mensen machines

4 4 41 1

42 1

43 2

44 3

45 4

47 1

52 I

95 2

5 17 61 12

62 6

63 4

'64 .. 2

65 3

66 I

67 2

6 23 68 1..
71 2

72 1

73 1

74 I

75 I

76 I

91 4

92 I I

93 2
. 94 1

101 18..
102 6

J

103 3

J04 1

105 2

106 4

47 4



•

..

I

I

hoofdgroep no. aantal machinegroep no. aantal

mensen machines

;- 6 I I I I

112 2

113 1

114 1

115 1

116 2

117 2

118 1

8 3 121

9 7 122

51

., .~
_.

10 6 123

11 1 124 I

Totaal:83 mensen en 65 machinegroepen.
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6.4.De produkten van het bedrijf.

Het bedrijf voert twee hoofdgroepen produkten. De eerste groep bestaat

uit produkten die men gas- en waterleidingappendages zou kunnen noemen.

De produkten van deze groep zijn nauwkeurig omschreven en moeten vol

doen aan de landelijke normen van het KIHA-keur. Deze produkten worden

op voorraad geproduceerd. De afdeling Verkoop genereert op grond van

verkoopverwachtingen en voorraadhoogten de fabricageorders.

Op korte termijn ligt het aantal alternatieve produkt en vast in deze

groep. Uitbreiding van het pakket gebeurt alleen door interne produkt

ontwikkeling.

Het gemiddeld aantal o~derdelen per produkt (voor zover deze onderdelen

niet buiten het bedrijf geproduceerd worden) is • Lt gemiddeld

aantal bewerkingen per onderdeel is

De tweede groep bestaat uit toelevering van produkten aan andere

industrieën. Dit zijn d~n steeds produkten, onderdelen van produkten of

bewerkingen die andere bedrijven uitbesteden. Het aantal alternatieve

produkten in deze groep is in principe onbeperkt. De produktomschrijving

gebeurt door de klant en is nauwelijks door het bedrijf beinvloedbaar.

De order tot fabricage komt hier rechtstreeks van de klant •. Over de

kans op herhaling van een order tot fabricage is hier in z'n algemeenheid

niets te zeggen. De samenstelling van de groep is niet stabiel. Het ge

middeld aantal zelf gefabriceerde onderdelen per produkt is

Het gemiddeld aantal bewerkingen per vnderdeel is

Daarnaast is er nog de fäbricage van balansen en hoorapparaten. Dit ZIJn

eigen produkten van het bedrijf. die in realatief kleine aantallen

worden geproduceerd en een relatief klein gedeelte van de omzet vormen.

Voor een zeer groot gedeelte wordt bij de fabricage van deze produkt;n ge

bruik gemaakt van andere capaciteiten, dan die welke in het model zijn

opgenomen.

Deze pr.odukten worden verder dan ook buiten besci,ouwing gelaten.
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Elke order bestaat uit de opdracht tot fabricage van een aantal

~ntieke produkten.

Elk produkt bestaat uit een of meer onderdelen, die het bedrijf zelf

fabriceert. Van elk zo'n onderdeel is een volgorde van bewerkingen

over de machinegroepen en een produktie-snelheid per bewerking bekend.

Van een produkt wordt nu alleen de fabricage van de onderdelen be

schouwd. Het samenstellen van die onderdelen en het eventuele bewerken

van die samenstelling worden dus verwaarloosd.

Stel,op moment t wo~dt een order geplaatst voor de fabricage van n stuks

produkten, waarbij 'n produkt bestaat uit vier onderdelen met de netwerk

structuur van fig )0

D-2

C-I

B-3

fig. 10 M-Z

waarbij: AI

BI' BZ
c

l
,c

l
,e

3
D

I
,D

Z
,D

3
,D

4
UI

l-12

= bewerking aan onderdeel A

= bewerkingen aan onderdeel B

= bewerkingen aan onderdeel C

= bewerkingen aan onderdeel D

= montage van A en B

= montage van (AB), C en D

Volgens bovenstaande procedure wordt zo'n order nu ontleedt in 4 orders

die allen op moment t geplaatst worden en die allen ordergrootte n

hebben volgens de structuur van figuur 11

D-I D-2 ·'D-3 D-4
0 0 0 0 Q

0
c-t

0
C-2

0
C-3

0B-I 8-2
0 0 0A-I

0 0
fig.11
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6.'. De modelbouw van het orderpakket.

Alle orders die binnen de twee hoofdgroepen vielen en die in het

J969 geplaatst zijn werden verzameld en gegroepeerd per maand van

plaatsing~ Uit dit pakket zijn alle orders geschrapt van produkten

d .. f .. 1 Awaarvan e routing-in ormatle lncomp eet was.

Onder routing informatie wordt verstaan:

- de ,samenhang tussen de onderdelen van het produkt voor zover deze

onderdelen in het bedrijf geproduceerd worden

- per onderdeel de volgorde x) van bewerkingen over de machinegroepen

van het uitgangsmateriaal

- per bewerking de fabricagesnelheid (= aantal produkten per tijdsduur).

Hiervoor is genomen als gemiddelde 4/3 x het tareif dat bij die be

werking hoort.

Het is duidelijk dat, voor dat men bovenstaande informatie kan geven.

ooit al de HOE-informatie ontwikkeld moet zijn geworden.

De gebruikte HOE-informatie is die informatie die toegepast werd bij de

fabricage van de laatste order van dat produkt of die informatie die ge

bruikt gaat worden voor de volgende order van dat produkt, voor zover

die informatie dan al bekend is.

We gaan dus telkens uit van een van te voren bekende routing, zonder

rekening te houden met de mogelijkheid van alternatieve routings.

(Produktie-technisch gaat bij herhaal orders de voorkeur meestal uit

naar de reeds gebruikte routing omdat rle gereedschappen en hulpmiddelen,

die gebruikt worden bij deze routing, al aangemaakt of gekocht zijn

geworden).

Op grond van dit criterium vielen 128 van de verzamelde orders af.

x) historische of geplande volgorde, 0 326 orders, A oveublevcn toen
I

J93 orders (= 60,77.)
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De gegevens zijn per order omgewerkt van plaatsingstijdstip, aantal.

bewerkingsvolgorde over machinegroepen, produktiesnelheden per be

werking, tot plaatsingstijdstip, bewerkingsvolgorde over machine

groepen, helptijden per bewerking (= aantal x produktiesnelheid)

De op deze wijze verkregen constellatie van orders wordt bij de

simulatie aan de bezettingplanning toegevoerd (zie fig 11. De order

aanvoer in de tijd is zodanig gekozen dat de som van alle helptijden

aan alle orders gelijk is aan x de som van alle beschikbare man

uren'in de fabr~cage gedurende de tijdsduur van aanvoer.

De orderning va~l de aankomsttijdstippen van de orders is evenredig aan

de historische ordening. Bekend is van elke order in welke maand van

1969 hij geplaatst werd. De orders x zijn per maand in correcte volg-

orde geplaatst en evenredig over de beschikbare 1/12 x uren =
verdeeld. Deze maand-order pakketten zijn daarna in de juiste volgorde

geplaatst, zodat een orderaanvoer ontstond die zoveel mogelijk over

eenkomst vertoond met de historische.

x .Hier wordt bedoeld de orders van de eventueel samengestelde produkten;

de ontleding in onderdelen orders gebeurt hierna.
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7. Het simulatiemodel

o,derpakket-model fabricagecapaciteiten-

ft
procedure IIIprocedure 11

- model

1
4 grof- detail-

~
uitgifte fabricage..

planning planning
.. ..-

4
~ ~ ~

procedure I

fig. t 2

Het orderpakket-model en het fabricagecapaciteiten-model worden

gedurende een reeks simulaties constant gehouden.De simulaties

Z1Jn zodanig .dat bij elke volgende run méér gebruik maakt van de

informatie opgesloten in de beide basismodellen.

Daarna worden de beide modellen uitgebreid ,en herhaalt zich de si

mulatiecyclus.Het is de bedoeling dit voort te zetten,totdat er geen

noemenswaardige verbetering meer optreedt in de simulatieresultaten.

Er zijn nog geen simulatieresultaten voorhanden. De te volgen sta

tegie zal afhankelijk zijn van deze resultaten.

Daardoor zal dit verslag voorlopig beperkt blijven tot een beschrij

ving van de procedures.gebruikt bij de eerste run.

t
Procedure I

NU I·s
..l ~
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D(oorlooptijd) • alfa x som bewerkingstijden + bèta x aantal bewer
kingen.

De levertijd wordt nu:

als nu + D kleiner dan L L
v v

als nu + D groter dan L i nu + D .
v

S(tartmoment) is dan de levertijd - de doorlooptijd.

Procedure II

Er is hier een keuzemogelijkheid vanvyf prioriteitsnegels: . '

--first in,first out

--kies die bewerking met de kortste bewerkingstijd

--kies die bewerking met de kortste resterende bewerkingstijd

-~kies die bewerking w~arvoor de speling(=resterendebeschikbare

tijdsduur - resterende benodigde tijdsduur) het ,kleinst is

~-kies die bewerking,waarvan de order het eerst in het systeem

is aangekomen.

Procedure III

.Hier wordt geproduceerd overeenkomstig de planning,in die zin

dat de werkelijke helpfijd gelijk i~ aan de ~vooraf berekende

helptijd.
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8. Opmerkingen.

Opmerkingen naar aanleiding van:

j" het capaciteite? model

! - Bij de capaciteiten no JiJ tlm 124 is verondersteld dat de apparatuur

geen begrenzing aan hoeveelheid onderhanden werkt stelt, maar wel de

mensen.

- van de bewerkingen op de zaagmachines waren grotendeels geen fabricage

snelheden b~kend. Deze machines zijn daarom niet in het model opgenomen.

D~ bewerkingen op deze machines zijn altijd eerste bewerkingen aan het

uitgangsmateriaal.

de machinegroep 49 - een merkpers- is niet in het model opgenomen. De

bewerkingen met behulp van deze machine werden uitgevoerd door de mensen

van de afdeling montage. Deze afdeling is'niet in het model opgenomen.

- bij de routings behoorde de bewerkingcontrole. Deze bewerking bestond

uit het nemen van een steekproef uit de gerede tussenfabricaten. Zowel

in het capaciteitenmodel als in het order model is de controle weggelaten.

Van deze activiteit waren geen helptijden ter beschikking.

- Zodra er sprak van is dat bepaalde machines in dag dienst en in nachtdienst

gebruikt wordt, betekent da"t, dat per dag (24 uur) zo'n machine 2 maal zo

veel gebruikt wordt. Dit is dan hetzelfde als twee zulke machines gebruikt

gedurende één dienst per dag.

In hp.t model is dit draaien in ploegendienst op te vangen door de betreffende

machinecapaciteit te verdubbelen, dus door het aantal van die machines te

verdubbelen.

- veronderstelt wordt dat alle mensen en alle machines gedurende de gehele

simulatietijd voortdurend ter beschikking staan. Gebeurtenissen zoals het

ziek worden van de mensen, verloop onder de mensen, en het stuk gaan van,
machines worden dus verwaarloosd.

14/()?/?()nt:; RTRT.T()'T'HRRK 'T' TT R AnM



-39-

Opmerkingen naar aanleiding van:

het model van het orderpakket

- Het model is gebaseerd op de veronderstelling dat er geen systematisch

verschil x) is tussen de 198 orders waarvan de informatie compleet was

en de 128 orders die vanwege de incomplete informatie verwaarloosd zijn

geworden.

Orders uit de beide hoofdgroepen zijn samen "gelijkwa.ardig" in het pakket

opgenomen.

Het simulatiemodel behandelt de orders uit beide groepen op identieke wijze.

Denkbaar zou zijn voor beide groepen gescheiden capaciteiten en besturing.

- Het komt voor dat een pakket orders ter fabricage wordt aangeboden. onder

voorwaarde dat het hele pakket geaccepteerd wordt als order. Dit aspect

is verwaarloosd.

x) 1n gemiddeld aantal/order, aantal bewerkingen/onderdeel en aantal onder

del~n/produkt, helptijd/bewerkingen, en de verdeling van de bewerkings

tijden over de capaciteiten.
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Opmerkingeu naar aanleiding van:

het simulatiemodel.

In-w;~kelijkheid worden vaak door de klanten levertijd geeist. De lever

tijd is dikwijls een concurrentiewapen. In het model wordt de levertijd

niet ter discussie gesteld en heeft de lengte van de levertijd geen in

vloed op het bestaan van de order.

- Bij de simulatie worden de aanmaaktijd van gereedschappen, de levertijd

van het materiaal en gereedschappen en de duur van de fabricagevoorbereidi~s

tijd verwaarloosd. In werkelijkheid beinvloeden deze gegevens de levertijd

bepaling en de werkuitgifte.

- Bij de fabricage wordt in het simulatiecodel verondersteld dat de werkelijke

helptijd per capaciteit gelijk is aan de geplande helptijd De werkelijke

helptijd is het resultaat van een stochastisch proces.

- Het instellen van de capaciteiten voor fabricage wordt verwaarloosd. Het is

vaak zo dat het instellen voor de volgende bewerking al heeft plaatsgehad

voor de hui~ige bewerking klaar is, doordat de capaciteit waarop die be-
. . .

werking zal plaatsvinden al vrij was. Dit is echter niet altijd zo x).

x) Bovendien zijn er fabricageprocessen denkbaar waarbij de insteltijden ge

middeld even groot als of zelfs groter zijn dan de fabricagetijden

(drukkerijen). In zo'n geval zou de steltijd in planning-technisch op

zicht van even groot belang zijn als de fabricagetijd en is het zelfs

mogelijk dat de fabricage bepetJt wordt door het aantal instellers dat

tot de beschikking staat.
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