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5amenVatting

Besturingssystemen voor assemblageprocessen van discrete produc
ten. Een evaluatie van de keuzecriteria.

Het uitgangspunt van dit afstudeerproject werd gevontrl door de
volgen:ie globale op:rrachtanschrijvi.nJ:
Orrler welke anstaniigheden wordt welke keuze gemaakt voor
machinebesturi.nJen, voor assemblageprocessen van discrete
producten, en welke argum:mtatie geldt daaJ:voor?

De voorstudie geeft een beeld van de IrCdeme fabriek. Hierin
wordt beschreven hoe de markt veran:Jert. en welke consequenties
dit heeft voor de fabrieken, opjat zij in de toekamst kunnen
overleven. centraal staat daaIbij het productiesysteem. Aan
dachtspunten zijn mechanisatieprincipes, lay-out stnlcturen,
transportsysteem en productiemiddele.n. M.b. t. de besturi.nJ van
het productiesysteem komt aan de orde de eisen die gesteld worden
aan de besturingsstructuur (CAM referentie IrCdel), de besturi.nJen
en de communicatiefaciliteiten.

Het veldorrlerzoek bestorrl uit 4 fabrieksbezoeken. Waarbij het
doel was een confrontatie met de huidige situatie. Voor een
beschrijvi.nJ van de waarnemi.ngen is orrlerscheid gernaakt naar
mechanische aspecten en de besturi.nJ. In beide gevallen is een
inventarisatie genaakt. Bij de mecbanische aspecten betreft dit
de stnlctuur van de lay-out, het transportsysteem, de productie
middelen en de orrlerdelen toevoer. De waarnemi.ngen m.b. t. de
besturi.nJ zijn orrlerverdeeld in een koIte karakteriseri.nJ van de
besturi.nJsapparatuur, venrelding van de toepassi.nJen, infonna.tie
systeem, besturingsstructuur en een overzicht van de gebruikte
hard- en software in de fabrieken.

uit de fabrieksbezoeken bleek dat de huidige situatie verschilde
van de IrCdeme fabriek. Deze verschillen worden belicht aan de
harrl van het CAM referentie IrCdel, de keuze van besturi.nJen en de
daaIbij behorerrle criteria voor CAM Controllers. uit interviews
bleek dat het cultuurversdlll tussen de ontwikkelaars van het CAM
referentie IrCdel en de fabriek(svloer) als oorzaak van de
verschillen is aan te geven. Getracht is an de cultuur van de
fabriek te beschrijven in tennen van gestelde prioriteiten door
de fabrieken, Lh.b. door de Elektrische Bedrijfsmechanisatie
(EEM) en de productie-afdeli.nJ. Alvorens de prioriteiten te
beharrlelen wordt de taak, e:rvari.nJ en kennis van de EB1 en
productie-afdeli.nJ beschreven. De prioriteiten zijn: beheersbaar
heid bi.nnen eigen organisatie, operatione.le inzetbaarheid en het
reduceren van canplexiteit.
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Als laatste worden een aantal d j scussiep.mten genoerrrl. die noge
lijk bij kunnen dragen aan de overbruggin;J van het cultuw:ver
schil. Ken1activiteit voor de ontwikkelaars is kennistransfer en
voor de gebnri.kers starrlaardiseren van het besturin;JssysteeIn.
Deze activiteiten alleen zijn niet voldoerrle. Betrefferrle de
implementatie van de orrlerste 2 besturin;Jslagen van het CAM
referentie lOCldel worden ook een aantal cpnerkin;Jen gemaakt.
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Control systems for assembly processes of discrete products. An
evaluation of the selection criteria

'!he subject of this report, my final study at Eirxfuoven Univer
sity of Technola;y, is defi.ne:1 by the follo.vi.n:]' general discrip
tion: Urrler what ci.rc::lnnstances is which selection of machine
c:x:mtrol equipne.nt for assembly processes of discrete products
made, an:i what arguments support the choise?

'!he pre-investigation outlines the IOOdern factory. A description
is made of cl'lan3"i.n:J market demarrls an:i the consequences for the
factories, so that they can survive in the future. Most important
is the production system. Points of attention are mechanisation,
layout structures, transport system an:i production equipment.
Concerning the control of the production system, the demands on
the control structure (the CAM reference IOOdel), the control
equipne.nt an:i canmunication facilities are diSCUSSErl.

'!he research involve:l 4 factory visits so as to become familiar
with the real-life situation. In the description, a distinction
is made between the mechanical aspects an:i the control aspects. A
stock-taki.rq is made in both cases. '!he mechanical aspects
COncen1S the layout structure, the transport system, the produc
tion equiproont an:i the feeding of assembly parts. Observations on
the control aspects are divide:l into a short description of the
control equipnent, the aWlications, the infonnation system, the
control structure an:i a SUII'IIIlCllY of the hardware an:i software used
in the factories.

'!he factory visits shONed that the real situation is different
from the m:x:1.ern factory. '!he differences are discussed in
relation tot the CAM reference IOOdel, the selection of control
equiproont an:i the criteria of CAM Controllers. Interviews shONed
that there are differences in outlook between developers of the
CAM reference IOOdel an:i the factory floor. An atteIrpt is made to
describe the factory envirol1l'l¥:I1t in tenTLs of the priorities that
are userl by the Electrical Mechanisation~t (EEM) an:i the
production deparbnent.

Before discussi.n:J the priorities, a description is given of the
task, experience an:i expertise of the EEM an:i production depart
ments. '!he priorities are; controllability of process within own
organisation, qlerational canmitbnent an:i the reduction of
carrplexity•

Finally, same discussion points are mentioned that can probably
solve the outlook problem. '!he main point for the developers is
knowledge transfer; an:i for the users, starrlardisation. But these
activities alone are not sufficient. '!he ilIplementation of the 2
lOileSt control layers of the CAM reference IOOdel is also discus
sed.
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Inleiding

De assemblage van discrete producten heeft de laatste decennia,
als gevolg van de verarrlererrle markteisen, grote wijzigi..rgen
orrleJ:gaan. Van haOOassemblage, via na::hanisatie in de richti..rg
van flexi.bele automatiseri..rg.

Dit heeft gevolgen gehad voor het productiesysteem, productie
methcxien, mec.hanisatieprincipes en productiemi.ddelen. Er worden
arrlere eisen gesteld aan de mechanisatie en besturi..rg van assem
blagernachines.
D3.ar karnen voor besturi..rgen de ontwi.kkeli..rgen op het gebied van
de micro-elektronica en cc:rrp.rter aided tedmologien ncq eens bij.

De verarrleren:le eisen aan besturi..rgen en de nieuwe ontwikkeli..rgen
van besturi..rgen en hun toepassi..rgen vorm:1en de basis voor deze
afstudeeropjracht.
Ret uitgangspunt was de volgen:ie globale afstudeeropjracht
arnschri jvi..rg:
Orrler welke ornstarrligheden W'Orden welke besturi..rgen gekozen en
welke argurnentatie geldt daal:Voor?
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Voorstudie

Middels een literatuurstudie is een beeld gevo:rnd. van de toekam
stige fabriek. De toekanst beperkt zich hier tot een pericxie van
5 tot 10 jaar.
Deze beeldvonning was nocxizakelijk an inzicht te krijgen in de
eisen gesteld aan de toekanstige productieprcx::essen en de achter
grorrlen hiervan.
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k De nocxizaak van veramerim voor de fabriek

Hoe de fabriek en daannee het productiesysteem en zijn
besturinJssysteem veramert, hangt nauw samen met de c::JItgev~

factoren:
afze'bnarkt
concurrentie
tedmologien

Deze zijn de laatste jaren sterk veramerd. In de tijd gezien
ontwikkelden de perfonnance criteria voor prakti.sch alle irrlus
tricle sectoren zich als in afbeeld.i.rq 1.

'60 '70
efficiency ------> efficiency

+
kwaliteit

Aft>. 1 De verardererrle markteisen

'80
-----> efficiency

+
---> kwaliteit

+
flexibiliteit

De verardererrle markteisen hel:iJen invloed op o.a.:
de eisen gesteld aan het fabricageproces
de organisatie rom het fabricageproces
de productiemiddelen
de concurrentie PJSitie

Afbeelding 2 toont de samenhang tussen marktverameringen en de
gevolgen hieI:Van.

'" 1960 Market > 1980

~
UnS31urared SaMated Fashion

V V V
Large series Cos, pnce Markel dnven

Mass prOduction etllclency production

II
V V

Mecnanlzatlon Flexibility

il V
Overall eHlclency

JJ
Prohl Proht Profit

Quality1

Compelitlon -

Afb. 2 De gewijzigde markteisen en de gevolgen.
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1.1 De nieuwe strategie

De verarrlererrle markteisen, Ieiden:'l tot het gelijktijdig noeten
voldoen aan de 3 eerder genoem::le perfonnance criteria, hebben de
aard van de cxmcurrentiestrijd verarrlerd. Van een concurrentie op
het vIak van efficiency, met kenmerken als econanics of scale, en
ne:::hani.satie naar globaliserjn;J van de markt en concurrentie op
het vIak van flexibiliteit, kwaliteit en efficiency, met kenmer
ken als:

sterke externe orientatie
snelheid van harrlelen
zeer good op elkaar afgestem:ie organisaties,
prcx:essen en prcducten

Ben hierop gerichte in::iustriele strat.a:}ie zal berusten op de
volgende beIeidsui'tga.nJsp.mten:

een integrale benaderjn;J
het reduceren van cornplexiteit
fIexibeIe organisatie
socio-technische keuzen
geavancheerde technoIc:qie

1.2 De inplicaties voor de teehnische sector

Het functioneren van de toekanstige orrlememing zal sterk
verschiIIen van de huidige. Dit bIijkt wanneer enkele eigensdlap
pen van toekanstig orrlernemen worden beschouwd, t.w. :

prcduceren op order
praktisch geen voorraden
zeer hoog kwaliteitsniveau ("first time rightll prcduc
ties)
marketjn;J gericht op benadrukken van kwaliteit,
speciale features, uiterIijk, klantenwensen, service,
etc.

Deze eigenschappen zijn een uitvIoeisel van het streven naar
fIexibiIiteit, kwaliteit en efficiency, waamij getracht wordt
naast de winstnarge (wat gebruikeIijk was) ook neg de amloopsnel
heid van het kapitaal te vergroten, wat een nieuwe benaderjn;J is.
Bekijken we de fabricagecentra vanuit de boven;enoem::le optiek dan
zullen deze de volgen:'le kenmerken vertonen:

I~e bedrijfstijden
continu stroam prcductie
korte doorlooptijden
gemotiveerde medewerkers
voorwaarelenschepperrl management
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rat dit verschilt van de van de huidige fabrieken wordt duidelijk
als daar de kenmerken van gE!I1OE!Itd worden:

dcx:>r de vaak niet-integrale efficiency benaderirg zijn
starre mechanisaties ontstaan met hcge output met als
gevolg, eilarrlautanatiserirgen en een grote diversiteit
in productiemiddelen
het product- en oooerdelenassortiment is sterk toeg'e
nanen en het aantal wijzigirgen is sterk gefuq:>lodeerd.
de fabricagedcx:>rlooptijden, die vcx:>r hooguit 5%
bewerkingstijd zijn, zijn veel te lang
de vcx:>rraden zijn veel te hoog

1.3 Veranderingen vcx:>r de technische sector

wil de technische sector de toekatstige eisen aankunnen dan
zullen een aantal verarrlerirgen noodzakelijk zijn. Hierbij zijn
alle bedrij fsfuncties betrokken.
Aarrlachtspunten zijn:

productontwerp
machine-ontwerp
productiesysteem:mtwerp (configuratie)
socio-technische systeeln (o~tie-ontwerp)

Een aantal ontwikkelirgen die reeds inspelen op de verandererrle
markteisen zijn:

toepassen van Design for AsseIrbly (DFA)
integrale aanpak van product- en procesinnovatie,
waarbij het reduceren van carplexiteit en de koppelirg
tussen productontwerp en productieproces als uitgangs
punt dienen
inplementatie van cc.rrputer aided technolcgien
invoeren van flexible manufacturirg systems (FMS)

1.4 De denklijn

De in de vorige paragrafen besproken denklijn kan cx:>k in amere
woorden worden beschreven.
De exteme orientatie geeft inzicht in de markteisen waaraan
voldaan m:>et worden en waarvan een WustrieJ.e strategie is af te
leiden. Het strategisdl antwoord ofwel de oplossirgsrichtirg
wordt gevoooen dcx:>r de eigenschappen van toekatstige productie
centra te specificeren. Vervolgens k.unnen de oplossirgsbe
ginselen, ofwel de ontwerpregels worden gefo:rmuleerd, zijooe de
elementen van de te volgen WustrieJ.e strategie. Als laatste
leidt dit tot operationele oplossirgen die de verschillen.:le
bouwstenen van de i.niustrie anvatten.
De schematische weergave van de denklijn is wee:rgegeven in
afbeelding 3.
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onenteren Markteisen

spec,ficeren

• lange bedrijfstijden

• continue'stroomprod~ktie
• • v •• ~. :'. ", .;. • t-

• korte .doorlooptijden>." .
.. :-~.{ ...

• gemotiveerde medewerkers

• integraJe benadering

Eigenschappen
van toekomstige
produktiecentra

STRATEGISCH
ANTWOORD

.;..
OPLOSSING5
RICHTING' "

• reduceren van complexiteit

ontwerpen • f1exibele organisatie

• socio-technische keuzen

• geavanceerde technologieen

• produkt

• machine

Elementen van
industriele
strategie

OPLOSSINGS
BEGINSELEN

ONTWERPREGELS

realiserenl
construeren • produktiesysteem, intI.

logistiek en organisatie

• socio-technische systeem

Bouwstenen
OPERATIONELE
OPLOSSINGEN

Afb. 3 SChematische weergave van de denklijn

Voor een specifiek orrlerdeel van de operationele oploss~en, het
prc:ductiesysteem, is het eveneens IOOgelijk de denklijn schema
tisch weer te geven, zie afbeeldi.rg 4.
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cbange

over"

'C:le production
"tep"

Afb. 4 ~ denklijn van het productiesysteem

~ gedach~ verloopt als volgt. ~ winst die door een
bedrijf wordt gemaakt is afhankelijk van de markt, het marktaan
deel, de prijzen en de gemaakte kosten.

centraal hierbij staat het markt-aarx:leel van het bedrijf. Het
marktaarrleel kan worden vergroot door:

de kwaliteit van de prc:rlucten te vet'hCXJen
de reactiesnelheid op de marktverarrlerinJen
de diversiteit van de producten te vergroten
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Hie.rt>ij client we1 rekeni.n;J gehaJden te worden met kostenverhcgin:J
ardat arrlers manip.l1atie met deze 3 aspecten negatief, in plaats
van positief, doorwerkt naar de winst. Bij vergroti.rg van de
cliversiteit noet Clp3'epast worden voor voorraadverhcgi.rg.

Ret enige middel an aan de 3 bC/verY:Jenoerrrle eisen te voldoen is
een flexibel prcductiesysteem. De ba.1wstenen zijn:

flexibele mechanisatie (snel kunnen amschakelen van het
ene op het arrlere prcduct)
flow prcductie (zo weinig mogelijk afzonderlijke
fabricagestawen)

Een voorwaarde voor flexibele mechanisatie en flow prcductie is
een geed prcductontweI'p, dat rekeni.n;J haJdt met clit fabricage
systeem.
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b De verarrleringen van het prcrluctiesysteem

In het vorige hoofdstuk bleek dat de fabriek een aantal eigen
scbappen noet hebben an te kunnen overleven. De eigenscha~

kunnen verkregen worden door een aantal verander~en in de
technische sector. Dit hoofdstuk beschrij ft de noodzakelijke
verarrler~envoor het prcrluctiesyst.eem en de prcrluctiemiddelen.

Eerst worden de ontwikkel~en belicht vanaf de jaren '60,
verdeeld in 3 tijdvakken t.w.:

voor 1975
de periode 1975 - 1982
na 1982

De beschrijv~gebeurt aan de harrl. van de nontage van prints.

Voor 1975
Het mererrleel van de fabricage geschiedt harrlrratig, alleen het
soldeerproces is genechaniseerd d.m. v. een golfsoldeennachine.
Alle prints worden op deze machine gesoldeerd. De fabricage loopt
l~s verschillerrle prcrluctgerichte lijnopstell~en, m. u.v. de
soldeennachine. A:fbeelcling 5 geeft een schematisch overzicht.

handnvll& ploutsen \I~ onderdeien op pnnu testen

>-- -c ======- -=- -=--=--=--_""}---- --
lit" n t = produkt"I

Afb. 5 Montage van prints voor 1975

EX is een continu stroan van prcrlucten. Het aantal prcrlucttypen
is klein en de prcrluct life cycle is l~ (2 tot 4 jaar). EX is
alleen een ger~e capaciteitsflexibiliteit vereist.
De doorlooptijden zijn o~eveer gelijk aan de totale san van de
bewerkin;]stijden + procestijden. Work In Progress (WIP) is erg
laag en 'WOrdt hoofdzakelijk bepaaJ t door het aantal bewerki.n;Js
stations en de OOffeIVoorraden.
Beheers~sproblernen beperken zich tot optiInaliseren van de
prcrluctiviteit en continuer~ van de omerdelen toevoer.

De periode 1975 - 1982
De mechanisatie in deze periode was gericht op efficiencyverbe
ter~en. Deze prijsdruk is het gevolg van de orrlerl~e relatie
tussen prcrluctiviteit en loonniveau. Hogere lonen betekent hogere
prcx:luctiviteit, argekeerd leidt hogere prcrluctiviteit tot
looneisen.
Efficiencyverbeter~ door mechaniseren is logisdl bij een
ger~e prcx:luctdiversiteit en een l~e prcrluct life cycle.
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Qnsteltijden spelen praktisch geen reI en aargezien aanlooptijden
erg afhankelijk zijn van de cyclustijden, worden deze zo kort
IlOJelijk gernaakt an een hcqe return of investment te krijgen.

De mec:hanisaties zijn sterk geridlt qJ een of een aantal speci
fieke bewerkinqen en de no:Jelijke onierlin;Je beinvloeding van
verschillen:ie bewerkinqsstations speelt nauwelijks een reI.
De fabricage verloopt nu als aan:Jegeven in de onierstaan:ie
afbeel<iin;J .

~nnen etc IOIderen tene"

Afb. 6 Montage van prints pericde 1975 - 1982

Na 1982
De afzetrnarkt verarrlerd in zeer korte tijd, lOOt als gevolgen:

het aantal prcx:lucttypes neemt sterk toe
de prcx:luct life cycle neemt sterk af

De continue prcx:luctstroom meet verarrleren. Er meet batchgewij s
geprcx:luceerd worden arrlat de mec:hanisatie voor elk prcx:lucttype
apart i..n;esteld moet worden. raarbij moet er per tijdseenheid
voldoerrle prcx:lucttypes afgeleverd worden. Het aantal arnstelli..n;en
neemt sterk toe en ansteltijden worden erg bel~ijk. D:x>rloop
tijden worden meer en meer bepaald door wachttijden.
Er ontstaan beheersproblemen arrlat de canplexiteit van het
productiesysteem toeneernt door de prcx:lucttypen. De voorraden en
WIP neemt sterk toe. Het aantal wijzigin;Jen neemt sterk toe. De
planning is gebaseerd qJ te leveren aantallen en soorten prcx:luc
ten en niet qJ de aanwezige capaciteit.

uit efficiency overwegi..n;en moeten de batches zo groat no:Jelijk
zijn, terwijl de markt steeds kleinere batches vraagt. Ook clit
geeft problemen. Deze trerrl heeft ertoe geleid dat harrlmatige
bew'erkinqen vervcmJen werden door gespecialiseerde mechanische
bew'erkinqen.
De huiclige producties van prints zien enlit als in afbeel<iin;J 7.
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Afb. 7 De huidige IOClntage van prints

2. 1 Mechanisatie pri.ncipes

Deze paragraaf geeft een overzicht van de huidige en toekomstige
ned1anisatie principes en hun ke.rmerken.

Te orrlerscheiden zijn:

SBE st:arrlaard ba.1weleIIe1ten (functie-eleIIe1ten), machine
bouw

SEEjVrS SEE stations aan het Variabel Transport Systeem,
enkelvoudige bewerki.n]sstations aan accumulererrl
transport

VRSjVrS Variabel Robot Systeem met het VIS, robot aan accumu
lererrl transport

AGAV Autanated Guided Assembly Vehicle, robot op snuffelkar

De kenrrerken van elk van de pri.ncipes staan in de orrlerstaarrle
tabel venoold:

Flexibiliteit
Kwaliteit
Kosten

SEE SEE!VI'S
o

+ +
o

VRS/VI'S
+
+
o

AGAV
+
+
+

Specifieke prableIIe1 voor elk van de mechanisatie pri.ncipes zijn:
SEE Aanloop t. o.v. levensduur
SEEjVrS Qnstellen, hergroeperen
VRSjVrS Hergroeperen
AGAV ?

SBE, SEEjVrS en VRSjVrS worden al of niet in canbinatie met
elkaar toegepast in de huidige prcxiuctiesystemen. AGAV is een
toekomstontwikkelin;J waarvan de realisatie niet op korte tennijn
verwacht mag worden. Dit verklaart ook het vraagteken.
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Een vergelijkin:J van de mec::hanisatieprincipes naar:
typerID3'
flexibiliteit
techni.sche aspecten
kosten

is te virden in bijlage 1.

2 •2 layout stnlcturen

Voor flexibele prcxh1ctieautanatiserID3' is de integratie van het
transportsysteem en de productiemiddelen van groot belang.
A:fbeeldi..nq 8 geeft aan de mate van integratie, dat bepaald wordt
door het aantal werkplekken en de mec::hanisatiegraad.

EXTRA TOOLS

~\
,

MANUAL ASSY

TURNTABLE (BASIC LlNEJ

MECH. TRANSPORT

OPERA TJNG PLACES 1.•••__JI

Afb. 8 De integratie van transportsystemen en productiemiddelen

-capaciteit
-batchgrootte
-farnilie producten
-product diversiteit
-nieuwe producten
-product wijzigID3'en
-geografisch
-hergeb:ruik

aanloop flexibiliteit

allocatie flexibiliteit

mix flexibiliteit2)

3)

4)

Van groat belang is de flexibiliteit van een assemblagelijn. Er
zijn 4 vormen van flexibiliteit:

1) voll.IIte flexibiliteit
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In een assemblagelijn wonit dit als voIgt gerealiseerd:
ad 1. productievolurne -parallel stations

-med1ani.satie

ad 2.

ad 3.

ad 4.

productInix

nieuw product

allocatie

-stations anstellen; software,
aan-uit, niets

-ma.teriaal toevoer; af
toevoer, parallel, niets

-(wijziginJ) lijni.nielinJ
-(wijziging) lijn layout
-life cycle; inlezen, voor
lq>ige q>lossingen, effi
ciency

-functionele mJdules
-overdraagbaar

De integratie van een transportsysteem en productiemiddelen, die
aan de gestelde flexibiliteitseisen voldoen, leidt tot versdlll
len::le lay-out stnlcturen. Veel voorkanen::ie lay-out stnlcturen
staan schematisch weergegeven in afbeelding 9.

A. - &EeRIE LIJN

B. - PAEALLEL
OPERAIIES

C• - lKX!:l::l

D. - LQQ.f

It. - HETWERK

--0-0-0--

o =proces---) =transport

butters kunnen in de assemblagelljnen voorkomen

Afb. 9 ray-out stnlcturen

canbinaties van verschillen::le lay-out stnlcturen kunnen ook
voorkc:men.
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2.3 Transportsysteem

Het transportsyst.eem is de basis voor een int.e:;rale productie
opzet. De noodzakelijke infrastnlctuur voor:

(ont-) kc:g)elin;}
identificatie
positionerin;}
routin;}

uit:.gargspunten bij de ontwi.kkelin;} van VIS waren:
korte realisatietijd
goede service
betaalbare prij s
stapsgewij ze opbouw, groeinechanisatie
he.rgroepeel:baaeid
ve.nni.rrlerde aanloop verliezen
ombouwbaarheid
levensduur

Als bel~ijke kenmerken van een transportsyst.eem in een
assemblage of Irontage situatie worden afgeleid:

inzetbaarheid als eenvoudige baan, maar ook als
structuur voor een keten van productie processen met
aansluitin;} aan een magazijn
inzetbaar in harrlm:>ntage, maar ook met nechanische of
autamatische bewerki.n:Jsstations
wijzigbaar door syteernopbouw en no::hllariteit
door accumul.ererrle baan ontkoppelde werkstations

Hieruit volgen als essentiele contructieve eigenschappen:
product direct op de baan of eenvoudige productdragers
grote bereikbaarheid van het product in de baan
goede positionerin;}srroqelijkheden in de baan
accurnulererrle banen
grote lay-out vrijheid
geluidsann

De hoofddoelstellin;} van het VIS is het bieden van transport
functie als basis voor het inrichten van een productie, met name
voor Irontage en assemblage, waarbij zChle1 de fysieke product
stroom l~s de bewerki.n:Jen wordt geleid, als ook de bijbehorerrle
informatiestroan wordt verzorgd.
Afbeeld.i..n;J 10 geef een toepassin;} weer van VIS.
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Afb. 10 Een toepassirg van VIS

2.4 Productiemiddelen

Een flexibele assernblagelijn stelt eisen aan de prcx:luctie
middelen. BelaIX]rijkste eis is dat het CJP3'ebouwd is uit SBE
(nodules). De nodules behoren tot een StaOOaard Production System
(SPS). Kernnerken zijn:

SPS bestaat uit starDaard Processirg units (Sm)
sm zijn orrlerlirg verborrlen door transporbniddelen
gestarrlariseerde fabricage processen kernnerken de
Starrlaard Processirgs Modules (SFM); deze hebben een
prcx:luctonafhankelij k (universeel) en prcx:luctafhankelijk
(specifiek) deel, en worden gem:>nteerd op identieke
basisIoodules ;
basisnOOule + SFM = sm
starrlaard interfaces tussen alle nodulaire eenheden
snel uitwisselen en hergroeperen is rrcqelijk
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Afbee1di.ng 11 geeft een overzicht van alle m::du1.es en hun samen
harg.

J' rUT tUUII nu• ...,. IranI

t, nAftU'. PI'OCUIIM .-u l"IYUI.&1.I 1 n,,, ..... lllC -.ru

" ."...........U.IJIC -u 1,'ICHICI lit '1'''_'' ..... r&D" -...
11'..,-· n ....

Afb. 11 De nOOules van een sro

Ben productiemiddel gebaseerd op de nOOules van sro is mi.n:ier
productgeorienteerd maar neer procesgeorienteerd. eonsequenties
zijn:

stan::1aard technolCXJien
betrouwbare fabricageprocessen als gevolg van mi.n:ier
technolCXJische risico' s
kortere productonwikkeltij den
design for assembly

Het SPS is uitennate geschikt voor de fabricage van const.nnenten
electronica en kleine huishoudelijke apparaten.
Afbeeldi.ng 12 geeft een overzicht van het productspectrum.
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- SWITCUS
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- "0101S
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.. CD-DAnE
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- CD-'LAYU
- P!lIU
- COrn[-JIlAUl
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Afb. 12 Prcxiuctspect.nnn voor SPS

2.5 Voorbeeld

Aan de hand van een voorbeeld wordt zichtbaar gemaakt hoe alle
tot nu toe beharx:1elde zaken geintegreerd worden. Het resultaat
kan de in a:fbeeld.i.nJ 13 getekerrle assemblagelijn zijn.
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RAS's

MFM's

Indexing Turntable

Afb. 13 Een assernblagelijn gebaseerd op VIS en SPS

Het VIS dient als fysieke roggegraat voor de goederenstroom.
Gekozen is voor een lijnstructuur. Gezien de tijdsduur van de
bewerki.rgen bij de Robot Assembly stations (RAS) was het ncxlig 3
ba.nen parallel te bouwen. Evenzo noest bij de Manual Assembly
Positions parallel gewerkt worden Lv.m. de tijdsduur van de
bewerki.rgen.
De Modules for Mechanisation (MFM), de irrlexereIrle nnlen en de
RAS zijn allen productiemiddelen volgens het SPS concept.
Voorbeelden van gemeenschappelijke m:rlules zijn:

trilvullers
overzet mechanismen
grijpers

03.t er meerdere assernblagelijnen gekoppeld kunnen worden blijkt
uit afbeel~ 14.
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SERVICE LINE STRUCTURE I

Afb. 14 Het servicelijn concept

Het servicelijn concept is ontwikkeld door Consumer Electronics
en wordt geevaJ.uee:rd middels een toepassi.n:J in een fabriek van
Marantz in Japan.
Bij elit concept is rekening gehouden met groei.mechaniseri.n:J. De
manuale werkplekken kunnen vervangen worden door geautomati
see:rde.
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2.:. De verameringen voor het besturingssysteern

De besturi..nJen gebroikt bij mechani.saties in de eerder genoenrle
periooe na 1982 waren destijds uitennate geschi.kt. Kernnerken van
deze mechanisaties zijn:

st:arrl alone machines
eilarrlautanatiserin;J

Allereerst vereiste de toenemen:ie mechani.satiegraad complexere
besturin;Jen. MErle door de koppelin;J van geautanatiseerde produc
tierniddelen met een transportsysteem ontstorrl de behoefte aan een
besturi..nJssysteeIn met meerdere besturin;Jen.

1Z
BESTURING

GEKOPPELDE
BEWERKINGSPLAATSEN

x

Afb. 15 De complexiteit van de besturi..nJ als functie van de
mechani.satiegraad en het aantal gekoppelde bewerki.n;s
plaatsen

Deze behoefte is verd.er als voIgt te verklaren. Binnen een
fabriek opereren menseIl, middelen en technolcqien binnen een
bepaald organisatorisc:h verbarrl en er is een constante stroom van
goederen en infonnatie waar te nemen. an een dergelijk complex
prcx:::es te beheersen zijn besturi..nJen alleen niet voldoerrle, er is
een besturi..nJsstructuur c.q. een geintegreerd systeem ncxlig.
5anenvatterrl: een Production Control System (FCS).

centraal in een FCS staat het lcqistieke systeem, het vonrrt de
nIggegraat voor de goederen- en infonnatiestroan. De koppeli..nJ
tussen deze beide strcrnen IlDet zodanig zijn dat infonnatie
a:fkcmc;;tig uit het productieprcx:::es eerrluidig intel:preteemaar is.
Alleen dan is de goederenstroan, en daanooe het productieproces,
beheersbaar. Afbeeldi..n:J 16 geeft een schematisc:he weergave van de
goederen- en infonnatiestroan, tevens laat het zien waar de
infonnatie van afkanstig is en wie er gebruik van maakt.
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-- mlormOf'Pslroom
- goeaerenslroom

Afb. 16 De infonnatievoorzieni.rx] gezien vanuit de goederenstroom

Een amer bel~ijk aspect is flexibiliteit m.b.t. :
a110catie
p~eid

reactiesnelheid

Software vonnt hierbij een bel~ijk stuk gereedschap. Een
probleem bij flexibiliteit is dat er steeds sneller ingesprongen
noet worden op verarrleringen zomer dat de kosten schri.kbarerrl
stijgen. Qn het gehee1 neg turbulenter te maken valt waar te
ne:rcen dat de beschikbare carp.Iter aided technolcgien razerrl snel
verarrleren.
A:fbeelding 17 geeft weer in welk krachtenve1d de ha.rd- en
software van een PCS zich bevin::it.

verarrleren::ie markt

i
n
f
o
r
m
a
t
i
e

flexibiliteit

besturings-

1=1
stroctuur

sne1heid van verarrleren

eatpIter aided technolcgien

b
e
s
t
u
r
i
n
9

Afb. 17 Het kradltenve1d rom besturingen
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ce toepassin:;J van cx::rrp.rt.er aiderl technolcgien in de productie is
beter bekerd orrler de naam Catp.rt:.er Aiderl Manufacturin:;J (CAM).
CAM is meer dan alleen het besturen van assernblageprocesen. CAM
heeft betrekkin:J cp het fabriceren en nonteren van orrlerdelen rret
behulp van CCIIp.lter gestuurde productiemiddelen.
ce voordelen van CAM systemen voor productieprocessen liggen,
athankelijk van het desbetrefferrle syst.eem, cp verschi.llerrle
gebierlen narnelijk:

productiviteitsverbeterin:;J
reproduceerbaarheid
flexibiliteitsvergrotin:;J
kwaliteitsverbeterin:;J

ce econan.isc:he voordelen zijn:
uitstoot van in:iirecte arbeid
kwaliteitscontrole
rnateriaJ.management
orrlerhoud
ontwerp en realisatie prcx:luctiemiddelen
beschikbaartleid kapitaal ("tierl-up" capital)
voorraadverlagin:;J
sneller reageren op de rnarkt
kertere doorlooptijden

om CAM optimaal te kunnen benutten rroet gestreefd worden naar een
mi.nimLnn aan productgeborrlen (specifieke) hulpniddelen en gereed
schal=P=Il, am zo kert nogelijke ansteltijden te bereiken en korte
prcductseries binnen economisch bereik te brengen. Arrlers gezegd
de nieuwe nogelijkherlen, t.a.v. de flexibiliteit IrDeten rnax.i.maal
benut kJ.mnen worden. ce grote kracht van CAM zal vooral tot
uiting komen wanneer lxwenqenoe.m:le los van elkaar sta.arrle
prcductiemiddelen een geintegreerd productiesyteem kan worden
gebouwd door directe koppelin:;Jen rret ontweIp- en (lcgistieke)
planningssystenen. Hierbij dient voorkanen te worden dat een
inflexibel canp.rt:ersyste (bijvoorbeeld centraal en hierar
chisch) ontstaat die alle flexibiliteitsverbeterin:;Jen weer temet
doet. Voot:Waarden tot het kunnen integreren van deelgebierlen
zijn:

aargepast prcductontwe:rp (DFA)
grorrlige m::::deJlnatige proceskennis
hoge kwaliteit van orrlerdelen en materialen
betrouwbare machines, die eventueel kunnen reageren op
variaties in de argevin:;J (artificial sensin:;J)
betrouwbare en goedkope toevoersystemen
gemeenschaI:Pe1ijke besturin:;Jssystemen
overdraagbare software

An:lere toepassi.rgen van cx::rrp.rt.er aiderl technolcgien zijn:
Catp.rt:.er Aiderl Design (CAD)
Catp.rt:.er Aiderl Testi.rg (CAT)
Catp.rt:.er Aiderl Logistics (CAL)
Catp.rt:.er Aiderl En:Jineeri.rg (CAE)
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De totale integratie van deze "nieuwe vakgebieden" valt orrler de
naam eatp.rter Integrated Manufacturing (ern). De bel~ijkste

eigenschap van ern is dat het geheel meer is dan de sam der
delen.

3.1 Besturimsstructuren

De verarrleringen en ontwikkelingen op het gebied van besturingen
c. q. besturi.ngssyst.enen he.l:ben geleid tot een CAM referentie
IOCrlel voor IC3.

Een IC3 kan beschOlIVJd worden als een aantal samenwerkerrle
systeJren, met afzorrlerlijke regelkringen, die gezameruijk als een
systeem functioneren. Dergelijke systeJren kunnen zo complex zijn
dat ze noeilijk integraal te beschouwen of te SPeCificeren zijn.
Het CAM referentie IOCrlel bestaat uit relatief eenvoudige delen,
waarbij de relaties orrlerling geed gedefinieerd zijn. Dit IOCrlel
noet dienen als uitgangsp.mt (bijvoo:rbeeld een gemeenschappelijke
taal) voor de ontwikkeling van een IC3. Deze ontwikkeling gebeurt
volgens de in afbeeldi.rxJ 18 weerg~even fasen.

Phase Purpose Product Keyword

Reierence Model Analysis of tasks ot parts with Document snowing structure Organization
respect to each other and the and tasks of system parts
environment

Architecture Determination of external tunc- Functional specification What does a system part do
tion

Design Minimal cost-performance ra- Logical design How a part operates internally
tio

Realization Build and maintain system System delivered for produc- Which means/methods are to
tion use be used, where and when

Afb. 18 De 4 ontwikke1ingsfasen van een IC3

Het CAM referentie IOCrlel is opge1::x:>l.M::i uit 3 dimensies t.w. :
een scheidi.rxJ tussen Awlication en SUpport
een scheiding tussen Production Development en
Production COntrol
een hifuarchische scheiding
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Afb. 19 De 3 d.imensies van het CAM referentie IOCldel

Voor een PCS is de hiera.rchische verdelin;J van groot belang, op
alle lagen worden functies gedefinieerd. Het PCS heeft nu een
overzichtelijke besturin;Jsconfiguratie gekregen die bestaat uit
controllers voor het uitvoeren van functies, die zijn vastgelegd
in een besturin;Jshierarchie.

Produ::tioc.
Facili ty

Factory

Sbop/Center

Cell/tine

Workstation

Automa tion
Module

Device

Afb. 20 De besturirgshierarchie
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~ het laagste niveau, genaanrl Device, virrlt de transfoIll'latie van
materialen plaats. De Device Controller activeert actuatoren en
ont:van;;t statusinfoIll'latie via sensoren over het product en zijn
directe algevin:J.

Een Autanation K:x:lul.e (AM) bestaat uit een aantal Devices en een
Automation Module Controller. AM's kunnen de toestarrl van het
productieprcx::es verarrleren, door bijvoorbeeld de temperatuur te
verhogen. Deze Controllers hel:::ben geen specifieke kennis van het
product maar weI van het te verarrleren prcx::es.
Na een opjracht daal:Voor te hebben ont:varxJen, kan een Workstation
een product transfonneren. Hiertoe co6rdineert de Workstation
Controller een of meer AM's. De Controller kan bijvooIbeeld de
volgerxle camnarrlo's geven: identificeer product, veer een
bewegin:J uit, verhoog de temperatuur. Een Workstation is het
laagste niveau waar specifieke productkennis vereist is.
Alle elementaire harrlelin:Jen virden plaats binnen een Worksta
tion. Voor een nieuwe serie harrlelin:Jen worot het product
overgebracht naar een arrler Workstation.

De Inter-station TransportjMovement Controller, ook weI Router
Controller genoenrl, draagt hier zorg voor. ~ gram van de
gegeven best.enuni.rg (volgerxle Workstation) bepaald de Router het
pad naar die besternmi.rg en camnan:ieert zijn AM's l~s dit pad.
De Cell/Line Controller heeft het beheer over een aantal Work
stations. De Controller neemt bijvoorbeeld een beslissing over
het aantal te produoeren producten Per Workstation.

De Controllers in de hogere lagen zijn verantwooroelijk voor
l~e en middell~e tennijn planning, bezettingsgraad, kwali
teitscontrole en logistiek.
Bij de 2 bovenste lagen, de Shop/centre en Factot:y, is het
aggregatieniveau van bel~. Ter verduidelijk:in;1 een vooIbeeld.
Elke Controller beheert alleen Controllers van een hierarchisch
niveau lager. D.w.z. dat een Shop Controller de werkzaamheden van
de omerliggerxle Cell/Line Controllers co6rdineert en niet die
van de Workstation Controllers.

Afbeeld.in:J 21 geeft een :irrlruk van de functies van de verschil
lerxle Controllers alsne:ie een i.rrlruk van de responsietijden.
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DATA MONTH • GOODSFLOW
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CONTROL
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INDUSTRIAL
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DATA DAY

• PREVENTIVE
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MAINTENANCE
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• MACHINE CONTROL

i
• TEST' INSPECTION

SIGNAl. MIN. SYSTEMS

PROCESSING • TRANSPORT

SYSTEMS

8EC.
• VISION SYSTEMS

AUTOMATION MODULES

Atb. 21 F\mcties en respons tijden van de oontrollers

Voor een uitgebreide beschrijvirg van bet CAM referentie m:xie1
wordt verwezen naar efT Report 13/87 "CAM reference m:xie1".

3 •2 Besturinqen

De inplementatie van een :ECS volgens bet CAM referentie m:xiel
stelt ook eisen aan de besturirgen.

Allereerst IID;Jen besturirgen en prcx:h1ctiemid1e1en niet worden
beschOllV.ti als onafhankelijke eenha:len, zij noeten net elkaar
kunnen ccmmmi.ceren. Dx>r eerst alle functies en de uitwisselirg
van infonnatie voor alle delen van een :ECS vast te le::Ren, worden
de afzomerlijke de1en niet als starrl alone mrlts gedefinieerd,
maar als c:x:tlerente de1en die geschi.kt zijn voor integratie.
Dit is een van de belanJrijkste eisen voor de besturirgen van een
PCS.

De basis van een :ECS wordt verder gevornrl door:
betroowbare en geevalueerde besturirgsmid1e1en
een goerle software ontwikkelatgevirg (de erva.rirg lee.rt
echter dat de kosten voor ontwikkelirg van software
vele malen hoger liC}3en dan de hardware kosten)
st.arrlarisatie

Afge1eid van de bovengenoerrrle eisen is voor elk van de control
lers een lijst van eisen q;qesteld. Q'rrlat de Facto:ry Controller
tot bet werkterrein van de !SA hoort, wordt deze achterNege
gelaten.
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Shop/centre en ce.lljLi.ne Controller:
hardware en operatirg system l1Deten uitwisseJbaar zijn
voor verschi.llen:ie Controllers
multi-user operatirg system
adresser.in:Jsrui.mte voor 32 bits of meer
datacc:mmmi.catie faciliteiten aanwezig in operatirg
system
beschi.kbaarheid, Lv.m. continuiteit van de productie
open-erx:i syst.eem an hardware en software te kunnen
veran:ieren of wijzigen
leverirg en orrlersteuni..n:J over de gehele wereld

Workstation, Routeni.rxJ en Autanation Mcdule Controllers:
CFU prestaties clienen tussen de SOC 11/21 FAILON en
Micro VAX II te liggen (0, 1 MIPS tot 3 MIPS)
de logische adresserirgsrui.mte ligt tussen de 64 Kbytes
en enkele Mbytes
de e::atp.IteJ:b.l l1Det geschikt zijn voor uitwisselbare
CRJ's met toenemerrle prestaties
een operatirg syst.eem van gerirge anvaI'XJ, clit Lv.m. de
beperkte geheugenrui:mte van de Controller
reactietijden van het operatirg system liggen in de
grootorde van 0,5 ms
operatirg system l1Det geschikt zijn voor multi-~
operatirg system l1Det de besch.ikki.n;' hebbe.n over een
file syst.eem wat uitwisselbaar is met de ontwikkelarge
virg
operatirg system l1Det drivers hebbe.n voor (batteJ:y)
back up geheugen, I/O interface cards en .in:lustrieJ.e
camnunicatiefaciliteiten
aanwezigheid van canmuni.catiefaciliteiten en I/O
interface cards
temninste prograrnmeerbaar in een hogere programmeer
taal, bijvoorkeur C
leverirg en orrlersteuni..n:J over de gehele wereld

Device Controllers:
een Controller waarbij gebnllk kan worden gernaakt van
een bestaarrle ontwikkelargevirg verdient de voorkeur
verdere eisen zijn niet zinvol atdat de toepassirg van
deze Controller erg aWlicatie afhankelijk is

Voor een uitgebreidere beschrijvirg van de eisen en de aanbevolen
canputers, operatirg systems, middleware, ontwikkelargevirg en
prograrnrooertalen wordt ve:rwezen naar CFT Report 20/87 "Preferrerl
Hardware en Software Canponents for CAM Production ControlSys
terns".

3.3 Canmunicatiefaciliteiten

De Controllers in een IU3 volgens het CAM referentie IOCrlel l1Deten
geschikt zijn voor integratie. Voor de integratie wordt gebnllk
gemaakt van a:mm.mi.catiefaciliteiten. Evenals bij de besturirgen
worden ook hier eisen aan gesteld.

40



Alvorens de eisen te beharrlelen zal middels 2 afbeeld.i.n3'en
getoorrl worden dat de logische en de fysische structuur van een
PeS volgens het C1IM referentie m:xiel kunnen verschillen.

88
G GEIBB 8886

Afb. 22 De logische structuur van een PeS

Het gebruik van veel kabels IrDet bij de realisatie van verbin
d.i.n3'en venneden worden, II1I.11tiplex teclmieken bieden dan een
oplossi.n:J. I.!x:al Area Networks (IAN) en small Local Area Networks
(SIAN) virrlen hier hun toepass~.

Een SIAN is een klein IAN voor een specifieke toepass~, een
bridge vonnt de koppel~ tussen een IAN en een SIAN.

LAN

0· Dndq.

WOUCEl.L LAYER

DEVICE CONTROl. L.AYER

WORKSTATION l.A'tEiI:

AUTOM.a::-:OH

MODUl.E

l.AYER

SHOP LA't.t:~

fAC70RY LAYERr-----------l..--------------

Afb. 23 De fysieke structuur van een PeS na toepass~ van IAN
en SIAN
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Voor het gebIUik van IAN's en SIAN's is wel extra hardware enjof
software nodig die geiltplernenteerd wordt bij de zen:iers en
ontvangers van het netwerk.

Bij voorkeur IIDet de totale fabriekscammmi.catie verlopen Oller
een IAN. Er zijn echter 2 uitzorxieri.n:Jen. De eerste betreft de
canmuni.catie binnen een Workstation. De eisen die hier gesteld
worden aan ti..min:J en argevi.n:Jscon:lities zijn stren:Jer dan voor
een IAN. De tweede uitzorxieri.n:J betreft de camm.mi.catie tussen de
AM en de Prcx:Jram D3.te Base Machine (IDEM). Afhankelijk van de
ftmctie van de IDEM wordt hier wel of geen IAN gekozen.

De eisen voor camnunictiefaciliteiten zijn:

Workstation en AM Controller canmuni.catiefaciliteiten:
transparante task-to-task camm.mi.catie
hCX3'e transmissie snelheid
gebaseerd op SIAN
starrlaard interfaces
minimale bezetti.n:J voor Controller door camm.mi.catie
taken

Voor een uitgebreidere beschrijvi.n:J van de eisen en de aanbevolen
cxmm.m.i.catiefaciliteiten wordt verwezen naar eFT Report 20/87
"Preferred Hardware an:i Software Ccmponents for CAM Prcduction
Control System".

3.4 Voorbeeld

Aan de harrl van een voorbeeld wordt zichtbaar gemaakt hoe alle
tot nu toe beharrlelde zaken tot een :KS volgens het CAM referen
tie IOOdel kunnen leiden.
Afbeelding 24 toont de inplementatie van een :KS zeals deze te
virrlen is in het CIMFHONY pilot project.
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Alli. 24 Besturi.ngssyteem van het CIMFHONY project

In de afbeelding zijn duidelijk de cell Controller, Workstation
Controllers en Router Controller te herkennen.

Evenzo zijn de AM's behorerrl bij de Workstation Controllers te
herkennen. Zowel de lcqische als fysieke stnlctuur is zichtbaar
gemaakt, evenals de keuze van de besturingen en conununicatie
faciliteiten.
Ter verduidelijk.in3' geeft afbeelding 25 de fysieke lay-out van de
CIMHiONY assemblagelijn weer.
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Afb. 25 De fysieke lay-out van het CIMFHONY project

Het CIMFHONY project is gerea.liseerd an d.m. v. een pilot
asse.rnblagelijn alle aspecten van een mxlem prcxiuctiesysteem in
de praktijk te kunnen toetsen.
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Veldorrlerzoek

Dit deel van het verslag beoogt een beeld te schetsen van de
hederrlaagse productieprocessen en de besturin:J ervan. De
beschrijvin:J berust ql waarnemingen in een aantal fabrieken en
gesprekken met personen, die direct of i.rxti.rect betrokken zijn
bij de productie enlof rea.lisatie van productiemiddelen.

uit de voorstudie bleek. dat de keuze van besturin:J voor assem
blageprocessen mede beinvloed wordt door de eisen gesteld aan de
no:len1e fabriek. On aan die eisen te voldoen zijn verarrlerin:Jen
nodig. Het veldorrlerzoek heeft als doel te inventariseren of de
huidige situatie in de fabrieken nogelijke beperkingen heeft voor
de acceptatie van de verarrlerin:Jen. Deze beperki.ngen kunnen dan
de keuzecriteria beinvloeden.
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h De methooe en de resultaten van het veldorrlerzoek.

Op basis van de voorstudie is een "check-list" (zie bijlage 2)
saIl'leIl;Jesteld.
Deze lijst werd als leidraad gebruikt bij het veldorrlerzoek.. roar
de voorstudie als uit.g'anJspunt te nemen voor de "check-list", en
deze te gebruiken als leidraad voor het veldorrlerzoek., ken een
vergelijkirg gemaakt worden tussen de m:::rlerne "papieren" fabriek
en de hederrlaagse prc:ductiecentra.
De "check-list" werd vooraf toegezorrlen aan de deelnerners van het
veldorrlerzoek., zcx:lat zij zich kerrlen voorbe.reiden.
Het veldorrlerzoek. bestorrl uit 4 fabrieksbezoek.en. Voor een
volledig overzicht van de lcx::aties en de dee.lnerners wordt
verwezen naar paragraaf 4.2. Voor de a.anvan; van de intervie'w'S
vorrl er een fabrieksrorrl1ei~ plaats. De gedane waarnentin3'en,
z ie hoofdstuk. 5 en 6, vorrrden de uit.g'anJspunten voor de daarop
volgerrle gesprekken. De bevin::linqen worden beschreven in hoofd
stukken 7, 8 en 9.

4.1 Wie is er werkzaarn op het gebied van de besturingen?

Hierbij kan een tweedeling gemaakt worden t.w.:
applicatie argeving
ontwi.kkel argeving

De fabrieken vonren de applicatie orrgeving en het CFT de ontwik
kel orrgeving. ZOW'el binnen de fabriek als het CIT zijn 2 afdelin
gen te orrlerscheiden, die elk een eigen taak hebben m.b. t. de
besturingen .

FABRIEK
In de fabriek zijn de afdelingen:

Bedrijfsmechanisatie (EM), i.h.b. de Electrische EM
(EEM)
Productie-afdeling

De taak van de EM (EH1) is het orrlersteunen van de prcductie door
het ontwerpen, reali.seren en orrlerhouden van bedrij fszekere
prcductiemiddelen. Voor de realisatie wensen zij bijvoorkeur
gebruik te maken van systemen die geimplementeerd worden door de
leverancier. Deze is dan verantwoordelijk voor:

in bedrijfstellen
kennisoverdracht
documentatie
besch.i.kbaarheid van reserve orrlerdelen
adequaate after-sales-service

De Productie-afdeling is verantwoordelijk voor:
het verrichten van assemblageharrlelingen
de uitvoering van de 1e echolons (preventief) orrlerhoud
het verhelpen van kleine storingen
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Een afdelirgschef heeft dit ~evat in de uitspraak: ''We
IOOeten de tent draaierrle houden!".
Grootorrlerhoud en het verhelpen van e.mstige storirgen gaan in
overleg en in sarnenwerki.n;J met de fM (E.EM).

eFT
Binnen het eFT zijn de 2 afdelirgen:

CAM centre, i.h. b. de groep Production Control Systems
Architecture (KSA) van de afdelirg Means an:l Methcx:ls
for Signal Processirg
En3'ineerirg, i.h.b. de groepen System SUpport Machine
Besturirgssyst.enen en Machine Besturingsprojecten van
de E.EM.

KSA is verantwcxJrdelijk voor de architectuur en inpleIT61tatie
van de Workstation en het Transport Control voor een PeS.
Machine Besturirgssystemen heeft o.a. tot taak ontwikkelingen uit
het CAM centre over te nemen en verder te ontwikkelen, o.a. van
de groep PCSA. Verder ontwikkelen zij zelf ook hard- en software
voor applicatiebesturirgen en canmunicatie.
Machine Besturirgsprojecten staat q:gesteld an proj ecten,
aangemeld door de fabrieken, te rea1iseren en na afleverirg te
orrlersteunen. System SUpport orrlersteunt En3'ineerirg m.b. t.
software.

4.2 De locaties en deelnemers aan het veldorrlerzoek.

Buiten de in de vorige paragraaf genoem::ie applicatie- en ontwik
kelorrgevirg, respectievelijk de fabrieken en het eFT, zijn l'1Cq 2
verkooporganisaties benaderd voor additionele infornatie.
In het ene geval betrof het infornatie betrefferrle marktontwik
kelingen van de Fhilips Programmable I..cx3ic Controller (PLC) en de
canputerconfiguratie M68000jVME. De tweErle verkooporganisatie is
benaderd voor VIS. De locaties zijn respectievelijk:

APPLICATIE CM:;EVING

Fabrieken
Althofen, Lh.b. de cassette-Ic:x::pverk assemblage
D::>rdrecht, i . h. b. de VCR- en CD-I'OCltor assemblage
Tilburg, Lh.b. de toepassing van de M68000jVME
Wetzlar, Lh.b. de autoradio ein:1assemblage

ONIWIKKEL (M;EVING

eFT, Ein:fuoven
CAM centre
En3'ineering
Organisatie &Efficiency
Mechanica & Mechanisrren
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VERKOOP ORGANISATllS
Rlllips Ne:lerlarrl, Ei.rrlhoven

Markgroep Irrlustriele Autanatiseri.n:J
Verkoop:p::oep M68000jVME
Verkoop:p::oep PC20

Machi..nefabriek "Alkmaar", Alkmaar
vrs

D= orderstaarrle opsamming geeft een overzicht van de deelnemers
per locatie. Gezien het rrn.l1ti-disciplinaire karakter van dit
orderzoek hebben ook gesprekken plaatsgevorden met personen die
op grord van hun functie of positie in de organisatie, niet
direct verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij besturin
gen en of besturi.n;ssyst.emen. Achtereenvolgens zal per locatie,
in::lien Il'lOqelijk, de functie van de deelnemer verneld worden.

APPLICATE CM:;EVlliG

fabrieken
Althofen

hoofd EEM
hoofd EEM
groepsleider Mach.inebesturi.n:Jen

Ibrdrecht
hoofd EEM
groepsleider Machi.nebesturi.n:Jen

Tilburg
hoofd EEM
groepsleider Machi.nebesturi.n:Jen

wetzlar
hoofd MIM
groepsleider Machi.nebesturi.n:Jen
hoofd ei.n::lassernblage autoradio
hoofd prc:ductontwikkeling autoradio electrisch
hoofd CAD
hoofd kwaliteitsafdeli.n:J
hoofd organisatie &efficiency

cmwIKKEL CM:;EVlliG

CFT, Eindhoven
CAM centre

rredewerkers R:SA groep
Erqineering

hoofd EEM
groepsleider Machi.nebesturingsproj ecten
groepsleider Machi.nebesturingssysterne.n
rredewerkers 2 boveI'Benoerrrle groepen
groepsleider Testen en Meten
hoofd MIM
groepsleider Autanatische Assemblage
groepsleider Mechanisatie Modules

Organisatie &Efficiency
hoofd
consultant

Mechanica & Mechanism:m
rredewerkerjconsultant Mechanisatie principes
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VERKOOroRGANISATIES
Fhilips Nederlarrl, Eimhoven

Markgroep Irrlustriele Autanatiserin3'
hoofd verkoop:Jroep M68000jVME
hoofd verkoop:Jroep K:20

Machinefabriek "Alkmaar", Alkmaar
prcducbnanager VIS
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~ Waarnemingen in de fabrieken (mechanischl
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de waarneming in de
fabrieken.

Hoewel met geheel behorerd tot het orrlerzoek is getracht ook een
inventarisatie te rnaken van de nechanische aspecten van het
prcductieproces.
Dit werd wenselijk geacht om rneer inzicht in de werking van de
prcductiemiddelen en de gehele assemblagelijn te krijgen.

Orxler de mechanische aspecten wordt verstaan alle elementen die
de fysieke lay-out van de assemblagelijn t:epalen. D3.artee
behoren:

structuur van de lay-out
transp:Jrtsyst.erren
prcductiemiddelen
orrlerdelentoevoer

5. 1 Structuur van de lay-out

Als basis voar de prcductstrocan analyse wordt van een stuklijst
een flCM-schema gemaakt.
De orrlerstaarrle afbeelding toont de goederenstroom van de cord
win::ler van een stofzuiger. Voor de leverancier "A", IIB" en "3
ardere" kunnen oak assemblagelijnen gedacht worden.

~i"-- •

~ ~A

~
' I V 'J V ----...."..---,:

- - - I- . - . ..' - \. -" ~ . .

,~, , ,I
. - . :

,

~V-O----9' .
I \ ~ I '

, \

---w-
L _

Cij fers = aantal orrlerdelen op voorraad per contwirrler

Afb. 26 Schema van goederenstroam cordwirrler prcductie
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uit de productopl:x>uw is de bewerkingsvolgoroe en daannee de
plaatsing van de prcductiemiddelen largs de lijn af te leiden.
Afbeelding 27 geeft duidelijk weer hoe de opbouw van een slip
koppeling eruit ziet.
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Afb. 27 Prcduct.opbouw van een slipkoppeling

Het cornbineren van product.opbouw en productstroom analyse leidt
tot lay-out structuren.
Voorkamende stnlcturen zij n:

LIJNSI'RUCIUUR

De bewerkingsfase ligt vast in de transportbaan.
Mcgelijke uitvoeringsvonnen zijn:

eenvoudig: een product, een bewerkingsplaats Per
bewerking

enkelvoudig: een product, eventueel parallelle
bewerkingsplaatsen

rneervoudig: meerdere prcducten, eventueel parallelle
bewerkingsplaatsen, bij bewerkingsver
schil is prcrluct herkenning noodzakeli j k

FRCX:ES GIDRIENI'EERDE SI'RUCIUUR

A A M 0>

4
~

H
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~
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Ee.n buffercircuit kan zC1Wel centraal als decentraal voorkomen.
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Mo;elijke uitvoerin:;svormen zijn:
enkelvoudig: een product, eventueel parallelle

beYlerki..n3'en, adresserin:; of bewerkin:;s
niveauco::lerjn;J is nocxlzakelijk

meervoudig: IOOerdere producten, eventueel parallelle
bewerki..n3'SPlaatsen, adresseri.nq of
bewerki..n3'sniveauco::leri.nq is nocxlzakel i j k

Mogel ijke uitvoerin:;svormen
vaste route:

variabele route:

zijn:
eenmalig van te voren bepaalde
bewerk1..ngsvolgorde
variabele beYlerkingsvolgorde,
adresseri.nq is nocxlzakelijk
adresseri.nqsrrogel i j kheden:
productco::ie en bewerkin:;sniveau,
irdividueel prcx:luct en beYlerkings
niveau

De boven:Jenoenrle structuren kunnen ook in combinatie !ret elkaar
voorkomen.
De huidige assemblagelijnen zijn (~) geen orrlerdeel van een
integraal geautorratiseeroe fabriek. Ze kunnen getypeerd worden
alS eilan:iautomatiseri.nqen, waarbij de ornvang van de assemblage
lijn de grootte van het eilarrl bepaalt. Het transportsysteem, de
productiemiddelen en bijbehorerrle orrlerdelentoevoer zijn wel een
integraal orrlerdeel van de assernblagel i j n.
Bij de opbouw van hederrlaagse assemblagel i j nen is ~ geen
concensus bereikt over de meest optin'ale lay-out. Er wordt dan
ook door de fabrieken gevraagd am:

vuistregels
voorlichti.nq, al of niet in combinatie met advies en
orrlersteUIlirg
eenvouclige simulatiemiddelen
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5.2 Transportsysteem

Een transportsysteem is algemeen geaccepteerd. De invulli.JB ervan
is echter niet een:iuidig. vrs met productdrager wordt zeer veel
toegepast. Een soortgelijk syst.eern van Bosch, al of niet met
productdrager, is op een aantal plaatsen ook in gebruik.
Een opnerkelijk feit is dat vrs-profielen door Althofen van
derden worden betrokken arrdat de aanscl1afprijs lager is dan de
prijzen van Machi.nefabriek "Alkrnaar".

5.3 Productiemiddelen

Een belaJ"Brijke eis voor de productiemicklelen en hun toevoer
inrichtingen is dat deze als zelfstarrlige eenheden kunnen
functioneren. Boverrlien noet een werkplek (bijvoorbeeld een
productiemiddel en bijbehorerrle toevoerinrichti.JBen) zelfstandig
en ona.fhankelijk van de directe orrgevi.JB kunnen werken. Hetgeen
overigens niet wil zeggen dat interactie, z~el rnechanisch als
electrisch, met de orrgevi.JB niet voorkamt.

Voorkornerrle autornatisch werkerrle productiemiddelen zijn:
Mo:::iule for Mechanisation (MFM)
taak: enkelvoudig bewerking gevolgd door eventuele

controlererrle harrleli.JB
llrlexererrle rnolen
taak: meerdere sequentiiHe enkelvoudige bewerkingen

al of niet gevolgd door controlererrle
harrlel i.JBen

basislijnrnachine
taak: meerdere gekoppelde sequentiele enkelvoudige

bewerkingen en controlererrle harrleli.JBen.
Variable Robot System (VRS)
taak: enkel- en rreervoudige bewerkingen of

verplaatsi.JBen
wikke1.ITachine
taak: wikkelen
test-, meet- en afregelautornaat
taak: functioneel testen, elektrisch enlof m=cha

nische grootheden meten, weI of niet af
regelen afhankelijk van test enlof meetge
gevens

Voor de manuale werkplekken zijn de taken:
(ellrl)assernblage
testen
meten
afregelen afhankelijk van test enlof meetgegevens
eirrltest(en) uitvoeren
repareren product
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Een aantal aanvullen::ie oprerk.i.n:;Jen.
Hoewel de basislijnmachi.ne tot volle tevred.enheid functioneert in
bestaarrle rnechani.saties, is dit een verooderd concept. De afge
leide ontwikkeli.rgen van de basislijnmachi.ne zijn:

de MFM
de i.rrlexeren::le nolen

Een MFM kan maar een bewerk.i.n:;J en controle uitvoeren. Een nolen
beschikt over 18 posities, er ~rden gemiddeld 7 bewerk.:in3'en en
controles IDee uitgevoerci. Bij een basislijnmachi.ne zijn alle
harrleli.rgen direct geJ<.oI:peld aan elkaar. Een groot nadeel is dat
a1s er een bewerk.:in3'ssituatie stoort, de gehele machine stil
staat. Het grootste voordeel van de MFM en de i.rrlexeren::ie nolen
t.o.v. de basislijnmachi.ne is dat deze flexibeler inzetbaar zijn.

Het VRS voldoet aan eisen m.b. t. :
mc::rlulariteit
flexibiliteit

Operationeel zijn er klachten die geweten worden aan:
slechte after-sales service
onvolled.ige dOCLnTlentatie
gebrekk.ige leveri.rg van rese.rve-orrlerdelen
onvoldoerrle orrlersteUI'1in:;

5.4 Orrlerdelentoevoer

Voor de automatische toevoer wordt gebruik gema.akt van:
trilvullers
trays

Bij harrl.assernblage zijn de orrlerdelen afkcmstig uit:
trays
bakken

Buiten de CFT-trilvullers worden ook arrlere merken gebruikt, o.a.
RNA uitAken.
Oprnerk.:in3'en betreffen::ie de CFT-trilvullers zij n:

zorgt voor te veel stagnatie in de orrlerdelentoevoer
is rrechanisch en elektrisch aan vernieuwi.rg toe
is te duur (geworden) t. o.v. arrlere merken

Het gebruik van trays kornt neg niet veel voor orrrlat vrijpro
gra.rrnneerbare pick arrl place units weinig toegepast worden in de
assemblage.
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~ Waamerningen elektrische aspecten

De elektrische aspect.en hebben bet.rekki.nJ op alle elementen die
bencx:ligd zijn am een of neerdere productiemiddelen in een
bepaalde lay-out te besturen. Achtereenvolgens zal besproken
worden:

besturi.n;sapparatuur
toepassi.n;en
infonna.tiesysteem
besturi.n;sstIuctuur

Als laatste wordt een overzicht gegeven van de aanwezige hard- en
software in de bezochte fabrieken.

6. 1 Besturingsapparatuur

Alvorens een opsornm.ing te geven van de waargenomen apparatuur
voIgt eerst een korte kara.kteriseri.n; van de waargenomen bestu
ri.n;en. Ret betreft alleen besturi.n;en die als doorsnee zijn
waargenomen .

~ IJ::X;IC CDNI'ROUER (PiC)
De PI.C leent zich uitsteken:i voor de snelle afharrleli.n; van veel
canbinatorische en sequentiEile bewerkingen. Afhankelijk van de
input, afkanstig van sensoren, wordt een prcgranunasequence
doorlopen die actuatoren, de outp..It, aanstuurt. Ret programma
wordt uitgevoerd en geschreven in assembler.
Algemeen geacceptee.rde PI.C is de fhilips FC20, MC20 en MC30.

MlliICXlffiJI'ER
De miniCXJIl"ltXlter is geschikt voor besturi.n;- en gegevensverwerking
Gedacht kan worden aan meten, testen, het aansturen van actuate
ren met analoge c. q. digitale gegevens als input, de minicomputer
als regelorgaan, vision systemen en het aansturen van actuatoren
waar co6rd.inatentransfonna.tie voor vereist is. In teg'enstelli.n;
tot de PI.C heeft de minicomputer een goede mens-mac:hine interfa
ce. Programmeren in een hogere prc:gramrooert.aal is nogelijk. Voor
programma's met snelle responsietijden wordt in assembler
geprograrnmee.rd •
De fhilips PSOO, en in :mi.rrlere mate de FALOJN en PDPH, wordt
veel toegepast. De fabricage van de PSOO is stop;jezet (1984). Als
opvolgers dienen zich aan de M68000jVME en de MicroVAX. Beiden
worden (~) niet op grote schaal toegepast.

PERSONAL CD1RJI'ER (R:)
De R: is uitermate geschikt voor de ver- en bewerking van
gegevens. oit kan zOW'el centraal als decentraal gebeuren. Een
arrler groot voordeel is, uitgaarrle van IEM R:'s of IEM Ccxtpatible
R:' s, de enonne beschikbaarheid van software. BedienirxJsgernak en
korte inleertijden zorgen mede voor een snelle acceptatie.
Een nadeel is de beschikbaarheid van de vele merken en uit
voeri.nJsvorrren.
Voorkomerrle R:'s zijn de IEM />IT en )IT, fhilips P2000, P200OC,
P3100, P3200, 1q:ple II en Epson HX20.
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Zoals uit de opsanming blijkt is st:.arrlaardisatie een probleem.
Dit is vaak het gevolg van de relatief korte tijd dat een
bepaalde IC in prexfuctie is.

VIS a:>NIroUER
Met de ontwikkeli.n:J van VIS is een speciaal daa!Voor bestenrle
controller ontwikkeld, de IIC-51. Deze beschikt over 16 binaire
inputs en 8 outputs, alsmed.e over 2 barccde inputs en is geschikt
voor ccmnunicatie met arrlere c::.c:xrp.rte.r. In de fabrieken wordt
echter gebruik gemaakt van een PI.C. Afhankelijk van het aantal
inputs/outputs en de a::xnplexiteit van de routi.n:J wordt een keuze
gerraakt tussen de PC20, MC20 of MC30. BelanJrijkste argument am
de PI.C te kiezen is de bekerrlheid ermee.
Op het CX3'enblik wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de MC32.
Deze is gebaseerd op de MC30, maar beschikt tevens over de
barcc:de inputs en carnmunicatie !l'03'elijkheden die de IIC-51 heeft.
De MC32 heeft dan de sterke eigenschappen van 2 afzorrlerlijke
besturingen .

De orrlerstaarrle afbeeld.irg geeft weer welke besturi.n:Jen zijn
waargenanen .

Besturi.n:J

PI.C

Mini-conp.1ter

VIS-controller

Merk en uitvoeringsvorm

-Fhilips PC20, MC20, MC30, PI.C782

-Fhilips PaOO
-DEC FA.I...CDN, PDP11 , MicroVAX
-M68000jVME
-6250

-IB1 AT
-Fhilips P2000, P200OC, P3100, P3200
-lq:ple II
-Epson HX20

-Fhilips PC20, MC20, MC30

Afb. 28 overzicht van besturingsapparatuur in fabrieken.

In afbeeld.irg 29 is een overzicht gerraakt van besturi.n:Jsappara
tuur die gebruikt wordt in de bezochte fabrieken.
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Besturing Althofen DJrdrecht Tilburg Wetzlar

PIC FC20 FC20 FC20 FC20
MC20 MC20 PLC782

Minicorrputer PBOO PBOO PBOO PBOO
mPH mPH FAI..CDN

M68000jVME mPH
6250 MicroVAX

M68000/
VME

P2000 P2000C P2000C P2000C
P2000C P3100 P3200
P3100 P3200 IH1 XI
P3200 AJ::ple II
YES HX20
AJ::ple II

VIS controller FC20 PC20 FC20 FC20
MC20 MC20

Afb. 29 Voorkornerrle besturingen naar locatie

6.2 Toepassingen

In paragraaf 6.1 is bij de karakterisering van de besturingen in
het kort a~egeven wat de mogelijke applicaties zijn. Deze
paragraaf beschrijft explicieter waar een besturing voor gebruikt
wordt. Voor een beschrijving van de genoerrrle prcx:h1ctiemiddelen
wordt verwezen naar paragraaf 5.3.

PIC
De PLC wordt toegepast in:

MFM
irrlexererrle molen
basislijnrnachine
VIS

Afhankelijk van infonnatie afkanstig van sensoren (input) zal de
PIC een bepaalde prograrnrnasequence doorlopen en dan actuatoren
(output) aansturen.
Een voorbeeld van een prograrnrnasequence:

controleer aanwezigheid prcx:h1ct (input)
irrlien prcx:h1ct aanwezig ga door, zoniet geef fout
rrelding (outp..rt) en stop
controleer aanwezigheid orrlerdeel (input)
irrlien orrlerdeel aanwezig ga door, zoniet geef fout
1OO1ding (outp.lt) en stop
plaats orrlerdeel op prcx:h1ct (outp.lt)
controleer aanwezigheid orrlerdeel op prcx:h1ct (input)
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in:lien oroerdeel aanwezig op product transporteer dan
gerede product (inp..It), zoniet veer refire uit (output)
na refire; controleer aaI'l\tJezigheid oroerdeel op product
(irplt)
na refire; irrlien oroerdeel aaI'l\tJezig op product
transporteer dan gerede product (out:p.lt), zoniet geef
fout:rrelcii.rg (output) en stop
ga tenlg naar begin van p~ence

uiteraard. is het besturen van een assemblagemachine meer dan dit
zeer eenvoudige voorbeeld. Toc:h geeft dit de essentie weer van de
besturinJ van dergelijke machines, narrelijk de sequentiele
besturinJslogica. En daannee de geschi.ktheid van een PLC voor de
locale besturinJ van dergelijke assernblageprocessen.

MINICX11FUI'ER
De miniCXlITlpUter wordt gebruikt voor:

bestur~ \IRS en wikkelmachines
testen en rreten
vision

In alle gevallen gaat het hier an dat..ahanil~. Bij de \IRS rroet
de af te leggen weg van de robotarm berekerrl worden. Het begin
en eindpunt, al of niet ~egeven door teachi.n:J by doinJ, vonnen
hier de input. D.m.v. c:oOrdinatentransformatie worden de servo
rnotoren zo aangestuurd dat de juiste weg wordt afgelegd. Daarna
kan bijvoorbeeld een oroerdeel op het product worden geplaatst.
Dit laatste valt orrler de gerinJe hoeveelheid binaire inputjout
p..1t harrllinJ. Voorbeelden hiervan zijn:

grijper open/dicht
waterstraal aan;uit (doorsnijden van prints)
lijrnspuit aan;uit

Voor de besturinJ van wikkelmachines wordt ook een minicomputer
gebruikt. Voor het wikkelproces rroeten een of mee.rdere servo
rnotoren aangestuurd worden.
De besturinJ draagt zorg voor:

bevestigen van de draad
aantal wikkelin:Jen
methode van wikkelen
snelheid van wikkelen
afnonteren van de draad

Ncx:xizakelijke harrlelin:Jen zijn o.a. n<:x;J:
PJSitioneren van de wikkelkern
knippen van draad

De laatste 2 harrlelin:Jen vallen orrler de binaire irpltjoutput
han:lel in:Jen.
Voor de besturin:J van wikkelmachines wordt echter steeds meer
gebruik gemaakt van ~iale ''wikkelcarp.1ters'', die ontwikkeld
zijn door specialisten op dit gebied. De computer wordt dan
beschouwd als een IOOdule die bij een externe firma wordt in:Je
kocht.
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De aanschafprijs weegt in zo/n geval met op t.e"Jen de op te
brerlCJen ontwikkelinspanningen. Wikkelc::arp.1ters vallen buiten het
kader van dit orrlerzoek en worden verder buiten beschouwing
gelaten.

Bij ~ten en testen voert de minie:x:xtq:lUter het test- c.q. meetpro
grarnrra uit en ver- en bewerkt deze gegevens.
Automatisch afregelen, bijvoorbeeld van prints, kan geintegreerd
zijn in de test- of meetautanaat. Het afregelen vin:1t dan plaats
op basis van de test- eJVof meetgegevens. De binaire input/output
harrlling beperkt zich tot:

positioneren van het product
plaat.sen van de meetpennen
plaat.sen van de afrege1Jnachine
transporteren van het product

Evenals het wikkelen valt testen en ~ten buiten het onderzoek en
wordt dan ook verder met behandeld.

De laatste toepassing is vision. Prcrlucther~ is een
bel~ijke toepassing bij assernblageprocessen. Arrlere toepas
singen, zeals Printed circuit Boards (FeB) inspectie, worden hier
met behandeld.
De besturing van een productiemiddel dient te weten welk product
bewerkt meet worden. Bij productdiversiviteit is dit van groot
belang. Worden barcodes en~ I s gebruikt CHTl het product te
identificeren, dan is een (mini) c::arp.1ter ncx:lig. Deze COIIp..lter
vertaald de barcode rear een ccxie die de besturing kan hanteren
opjat deze de juiste bewerking kan uitvoeren.

PIC EN MJ}[[a:Mro!'ER

Canbinaties van een PIC en een minicanputer kanen voor bij:
wikkelen
testen en ~ten, al of met ~t autarnatisch afregelen

Het hoofda.rgurrent om deze canbinatie te gebruiken is het gevolg
van een aanzienlijke hoevee1heid binaire :inp..It/output harrlling in
de besturing. Uitvoering hiervan door de minicarp.lter kost teveel
rekencaPaciteit en tijd, hetgeen invloed heeft op de cyclustijd
van het productiemiddel.
Een arrlere reden is het gebruik van mechanische ccxieringsblokjes
voor productidentificatie. Via de PIC wordt aan de miniCOIIp..lter
kenbaar gemaakt welk product het is. Afhankelijk hiervan door
loopt de miniCOIIp..lter het juistep~.
Mechanische ccxieringsblokjes kunnen gebruikt worden bij beperkte
productdiversiviteit (~16). De fabrieken verwachten dat ~t de
opkomst van active labels het gebruik van mechanische ccxieblokj es
zal afnemen. Bij active labels is het dan ook lllJgelijk om recht;
streeks ~t een (mini) computer te a::mnuniceren.

Fe
Het gebruik van een Fe beperkt zich tot:

gegevensverwerking (data)
gegevensbewerking (data)
presentatie van gegevens eJVof infornatie
opslag van gegevens eJVof infornatie
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De PC wordt niet gebruikt als besturing, maar maakt deel uit van
een informatiesysteem. Gezien deze geheel afwijkerrle applicatie
en het belarg wat de fabrieken hieraan hechten wordt dit apart
beschreven in paragraaf 6.4.

Afteeldi.n;J 30 geeft een overzicht van de besproken toepassingen
en hW1 kenmerken.

Besturing

PiC

Minicx:mtpUter

PiC en
Minicorrp.1ter

PC

Toepassing

-MFM
-irrlexererde Irolen
-basislijnmachine
-VIS
-mechanische ca::1e-
blokjes

-VRS en wikkelen
-testen en meten

(event. afregelen)
-vision
-active labels

-wikkelen
-testen en meten

(event. afregelen)
-mechanische ca::1e
blokjes

-infornatiesysteem

Kenmerken

-sequenticle besturings
lo:;ica

-bitharrlling
-snelle afhandeling
binaire input/output

-programma in assemblage

-aat.aharrlling
-berekeningen
-weinig bit.harrlling
-programma in ho:;ere taal

-als l:xJven
-rreer bithan:ll ing

-gegevens ver- en 00
werki..n:j

-presentatie en opslag
van gegevens en infor
matie

Afb. 30 Overzicht van de besturing, zijn toepassingen en de
kenmerken

6.3 Informatiesystemen

In paragraaf 6.2 is al aan;;edui.d dat de fabrieken belan;; hechten
aan een informatiesysteem. De huidige infornatiesyste!nen zijn
gebaseerd op de bestaarrle besturingen. De beschrijving van deze
van besturingen afwijkerrle applicatie beperkt zich tot: .

verklaring van de ncxxizaak van een infornatiesysteem
omschrijving van de begrippen gegevens en informatie
beschrijving van de functies
venool~ van de gebrui..k.'te hardware en software
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Waarom een infonnatiesysteem? Qrrlat een productielijn nooit
helernaal optiJ:naal functioneert. Gevolgen zijn:

storin;Jen (stagnatie van de productie)
producten van onvoldoerrle kwaliteit (deze moeten
gerepareerd worden)
afgekeurde producten (uitval)

Bet infonnatiesysteem is dan een hulpniddel voor de B-1 en de
productie-afdelin;J bij:

de lcx::aliserin;J van een storin;J, dit is in het bij
zorder van belang in de aanloopfase van de productie
de bepalin;J van de aard van de storin;J
de kwaliteit.sbewak.i.n;J van het product

Bij de te bespreken infonnatiesystemen ligt de nadnlk op sto
rin;Jslcx::aliserin;J en analyse van de productiemiddelen.

'Ibt nu toe is alleen gesproken over infonnatie. ()n tot infonnatie
te komen zijn gegevens nodig. Er is een groot verschil tussen
gegevens en infonnatie.
Bet is met moeilijk gegevens te verzamelen, zichtbaar te maken
of op te slaan. nit is echter met voldoende. Coor de gegevens te
ver- en bewerken is het ~elijk om objectieve infonnatie te
verkrijgen in een bruikbare vonn. De fabrieken gaan daarbij uit
van een minimum hoeveelheid aan gegevens.

Bij de huidige infonnatiesystemen wordt daartoe per productiemid
del de volgerde gegevens verzameld:

aantal bewerkte producten
aantal afgekeurde producten (uitval)
aantal refires
aantal malen gedwongen stilstand (storin;J)
totale inschakeltijd (bijvoorbeeld per dag)
totale arbeidstijd (bijvoorbeeld per dag)
tij d tussen rrelden storin;J en arriveren operator
aard van de storin;J, d. m. v. een ccx:1e
reparatietijd

Na ver- en bewerkin;J van deze gegevens kan infonnatie worden
verkregen over:

bezettin;Jsgraad
uitvalpercentages
storin;Jspercentages
aard van de storin;J en de frequentie van voorkomen
productie-aantallen
cycluStijden
voorschrijderde infonnatie als functie van de tijd
aCCLmlUlererrle infonnatie als functie van de tijd
statistische infonnatie

Deze infonnatie is dan zowel beschikbaar per bewer~tation

als voor de gehele assemblagelij n.

Het gebruik van de bovengenoem:ie gegevens en infonnatie blijft
beperkt tot de productie-afdelin;J en de B-1.
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De kwaliteitsafdelirB en de werkvoorbereid..in;;safdelirB maken
(nCXJ) geen gebnrik van de beschi.kbare gegevens en infonnatie.
Voor deze 2· -afdelirBen is de relatie tussen de beschi.kbare
gegevens en de gewenste infonnatie (neg) niet duidelijk, evenals
wie welke infonnatie waar rxxtig heeft.

Qn gegevens c.q. infonnatie te verkrijgen en te interpreteren
zijn de orrlerstaarrle harrlelirBen nocx:lzake.lijk:

uitlezen van tellers en registers
bijhouden van een tijdklok
ordenen van gegevens c. q. infonnatie
rekenkurrl.ige bewerk.i.rgen (x, -;-, +, - )
presenteren van gegevens c. q. infonnatie
opslaan van gegevens c. q. infonnatie

Be.na:ligd om een infonnatiesysteem te realise.ren zijn:
cornmunicatiefaciliteiten (hardw'are en software), om
gegevens en infonnatie te kunnen overzen:1en
rekencapaciteit , am gegevens te ver- en bewerken en om
te zetten in infonnatie
rarrlapparatuur (printer, display, geheugen, keybord)
voor de presentatie en opslag van gegevens c.q.
infonnatie en de bedieni.ng van het SYsteem
c:orrputerprogranuna , s voor de ver- en bewerk.i.rg en
presentatie van gegevens c. q. infonnatie, maar ook voor
de e:06rdinatie van het gehele systeem

De keuze van de apparatuur (rekencapaciteit) blijkt afhankelijk
te zijn van de aarnvezige besturirBscultuur (zie orrlerstaarrle
afbeelding). Een R: vult de beperkte dataharxllirB Irogelijkheden
van een PLC aan. De M68000jVME kan als besturirB en als infonna
tiesysteem functioneren.

besturi.rq'scultuur

IC20, MC20, MC30
M68000jVME

apparatuur (rekencapaciteit)

R:
M68000jVME

Afb. 31 Besturi.rq'scultuur en keuze van de ver- en bewerk.i.rgs
ee.nheid

Het beschreven infonnatiesyst.eem is in al de 4 bezochte fabrieken
aanwezig. Afbeelding 32 geeft een overzicht van de gekozen
apparatuur (rekencapaciteit) naar locatie.
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locatie

Althofen
Ibrdrecht
Tilburg
Wetzlar

a~tuur (rekencapaciteit)

Fe
Fe
M68000jVME
Fe

Afb. 32 Apparatuurkeuze en locatie

Een arrlere toepassi.n:J van het infonnatiesysteem betreft de
uitvoeri.n:J van het preventief orrlernoudsprcx;rarnma. In Althofen
bestaan hier de volgerrle ideeen Oller. Het prcx;rarnma voor preven
tief orrlernoud wordt vooraf vastgelegd en i.n:Jevoerd in de Fe (of
M68000jVME) van het infonnatiesysteern. Voordat de assemblage
wordt opgestart, bijvoorbeeld bij een nieuwe ploeg, initieert het
infonnatiesysteern het preventief orrlernoud door dit kenbaar te
maken op het beeldschenn. De te verricbten handeli.n:Jen worden
weergegeven op het schenn, bijvoorbeeld olie de punten 8, 10 en
12 van robot 13.
D.rn. v. een dergelijk preventief orrlernoudsysteern verwacbt de H1
in Althofen te kc:Irr61 tot een betere beheersi.n:J van de prcxluC
tierniddelen. Het systeern is neg niet operationeel.

Als laatste wordt neg een voorbeeld gegeven van een toePaSSi.n:J in
Althofen. Het voorbeeld is representatief voor de eeIWoud die de
fabrieken hanteren bij de realisatie van dergelijke systernen.
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VOORBEEID
Afbeelding 33 geeft het schema van het infonnatiesysteem van de
cassettelc:x:>p.Yerk assemblage in Althofen •

Station 1

1 MC - 2U 1
1---------1
1 CM-2, 1

Schematischer Aulbau des Infosystems
( ~U - Montagestrecke )

'" ax. Au 5 ba ustu I e 23 Stat ion e n
Althoten lYB,-UY-l,

station 2:3

I f'C - 2U 1
1---------1
1 Vl-2U 1

1
1
1
----------~S - 422

1 V-24 --) RS-422 1
1 Converter 1

1
1
1

Current Loop-----------

1 V-24 --) Current Loop 1
1 Converter 1

1
---------- 1
1 V-24 1---
1 Inter- 1
1 lace 1

I 0 ----------
I
1
l' ----------

1 V-24 1
1 Inter- 1
1 lace 1

1
I
1 --------------------
1---1 ==== I-U

P - 2000 mit Drucker

Mh. 33 Basisschema van het informatiesysteern in Althofen

Naast het informatiesysteem voor de assernblagelijn, is er voor de
testlijn van de cassettel~erkenook een informatiesysteem. Het
testen betreft de centrole van rnechanische grootheden, zeals
koppels en rranenten van aanwezige veren in het cassetteloop.-lerk.
Het informatiesysteem heeft mer als doel de reparateur (aan het
eirrle van de lijn) te voorzien van informatie aver een defect
cassetteloop.-lerk wat gerepareerd noet worden.
Zowel de unieke prcx:hlctcode als de test c. q. rneetresultaten
worden op de testlocaties rret de harrl irY,Jevoerd in een Epson
HX20. Deze aJrnpUter wordt gebruikt als locale ver- en bewerkings
eenheid. Kenrnerken zijn:

klein LCD display
alfa -l1lIITeriek toetsenbord
kleine printer
p~ar in Basic
beperkt geheugen
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aansluitin;J voor gehellg'en uitbreiding
aansluitin;J voor rrcnitor
aansluitin;J voor barcodelezers
V24 interface
(tijd)klok

De Epson HX20 kan als een "exoot" aargerrerkt worden.Belangrijke
redenen van aanschaf waren:

klein
draagbaar
eenvoudig te bedienen
door iedereen te prograrorneren
vele aansluitin;Jsrro:;relij kheden
besch.ikt over display I printer en toetsenbord
gunstige prijs

De Epson HX20 voorziet hier in de behoefte van een handzame
locale rekeneenheid met een uitstekende prijsjprestatie verhou
din;J.
Afbeeldin;J 34 toont het schema van het infonnatiesysteern van de
cassettel~erktestlijn.

PROZESSDATENERFASSUNG - PRINZIP

P 2000 [

taottd,ulsr.l')

HX 20
l/'rlAp'. J

Mb. 34 Infonnatiesysteern van de cassetteloop.verk testlijn

66



uit de bespreki.n:l van dit voorbee1.d uit Althofen mag blijken dat
hier gekozen is voor een zeer functionele en operationele
oplossirB met betre.kkelijk eenvroclige en goedkope micldelen. Ook
in de arrlere fabrieken zijn dergelijke voorbeelden aan te wijzen.
Een uitzorrlerirB vonnt het geintegreerde besturirBs- en Wonna
tiesysteem van de autoradio ei..rrlassemblagelijn in Wetzlar. Dit
wurdt beknopt beschreven in paragraaf 6.4.

6: 4 Besturi.rEsstructuur

Een besturirBsstructuur ontstaat als een lajische of hierard1..i
sche structuur wurdt geimplerrenteerd met meerdere fysieke
besturirBsmicldelen.
De beschrijvirB van de in de fabrieken voork.c:arende besturirBs
structuren beperkt zich tot:

de a.rgumentatie van een structuur
de lajische structuur
de fysieke structuur
het CAM referentie m:x1el

Als argumentaties van een structuur wordt door de fabrieken
aanjevoerd:

het centraal kunnen uitvoeren c. q. coOrdineren van
gernee.nschappelijke taken (bijv. het centraal starten en
stoppen van een assernblagelijn)
de bestaarrle besturirBen zijn ongeschikt voor de
uitvoerirB van bepaalde centrale taken (bijv. het
gebruik van een PC bij de ver- en bewerking van
g8:3evens afkanstig van PIC' 5)

Voor de bespreki.nJ van de lajische en fysieke structuur wordt er
orrlerscheid gernaakt naar type prc:rluct-identificatiemiddel t.w.:

mechanische ccxjerirBsblokjes
barcodes
active labels

MEOiANISQIE CDDERmCSBlOKJES
Bij een prc:rluctdiversiteit ~ 16 is het gebruik van rnechan.ische
ccxjerirBsblokjes voor prc:rlucttype-identificatie rrcgelijk. Het
uniek ccxjeren van het prc:rluct is bij het gebruik van de rnecha
nische ccxjeri..n;Jsblokjes niet rrcgelijk. wel het toekennen van een
beperkt.e hoeveelheid g8:3evens aan de prc:rluctdrager door de
rnechanische ccxjerirBsblokjes te setten of resetten.

De ee.rder genoerrrle diver'siteit wordt vaak aan het eWe van de
lijn met de hard ~ebracht. Voorkarnerrle prc:rluctiemiddelen zijn
bijvoorbeeld MFM's en irrlexererrle nolens. De besturirB hiervan
bestaat hoofdzakelijk uit PIC's. Voor het transport van het
prcduct wurdt VIS gebruikt.
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De 3 voorkanerrle logische besturin;}sstnlcturen staan in de
orrlerstaarrle schets afgebeeld:

centrale
PLC

I
I I I

PLC PIC PLC
1 2 N

besturin;}
productie
middelen

Een centrale PIC voor het centraal uitvoeren c.q. coord.ineren van
gerneenschappelijke taken.

I Fe I
I

I I I

PLC PIC PIC
1 2

besturin;}
productie
middelen

Een centrale Fe die taken uitvoert waarvoor de PIC's mirxier
geschi.kt zijn (gegevens ver- en bewerking)

centrale PLC
+Fe

I
I I I

PLC PLC PLC
1 2 N

besturin;}
productie
middelen

De 2 bovengenoenrle structuren gecornbineerd, de taken van de
centrale PLC en Fe zijn gelijk aan die van de afzorrlerlijke
structuren.

De praktijk wijst uit dat dit eenvoudige concept uitennate
functioneel en betrouwbaar is.
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BARCODES
Een geheel arrlere stnlctuur en keuze van besturingsmiddelen heeft
de eindassemblagelijn van autoradio's in Wetzlar. Hier is de
rna.xima.al toelaatba.re productdiversiteit 64. Bij norrrale productie
kant een productdiversiteit van ca. 15 voor. De producten zijn
tmiek geccdeerd d.m. v. barccx:les. Prcrluctiegegevens worden aan het
product toegekerrl en centraal op;Jeslagen. De totale besturi.n;
wordt centraal gecoordineerd.

Het Bosch transportsysteern f'un:Jeert als ruggegraat van de gehele
assernblagelij n. Voorkcxnerrle aut.aTatische productiemiddelen z i j n
zCMel assernblagerrachi.nes als test- en meetaut.aTaten. r:e besturi.n;
hiervan is gebaseerd op PIC's en PSOO minic::rnp1ters. M. u. v . de
besturi.n;ssstructuur wordt een nadere beschouwi.n; verder achter
wege gelaten. Alvorens de besturi..rqsstructuur te bespreken is het
zinvol eerst de lay-out van de assernblagelijn af te beelden
(afbeelding 35).

(voor een vergroti.n; wordt verwezen naar bijlage 3)

Afb. 35 Lay-out van de autoradio eindassemblagelijn

r:eze lay-out is van bel~ ondat de besturi..rqsstructuur gerela
teerd is aan de lay-out. r:e besturi..rqsstructuur en de gebru.ikte
middelen is weergegeven in afbeelding 36. Het aantal slave
computers is hier gelijk aan het aantal zijlijnen.
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HOST r--..2 x PDP"

-------

OOC~p I
---------------------

SLAVE SLAVE SLAVE SLAVE
II ----

1 2 m n

I I I II I

I

B.A. EI PLC
----------------------------

FALCO

FALCON

B.A. =BARCODE READER

VDU =VIDEO DISPLAY UNIT

PLC =PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER

Afb. 36 I..o3ische besturi.rgsstructuur van de autoradio eirrlassem
blagelijn.

De basislijn heeft geen eigen besturi.rgssysteem. Elke zijlijn
heeft zijn eigen besturingssysteem. AIle besturi.rgen van de
zijlijnen zijn net elkaar verborrlen door het hoofdbesturi.rgs
systeem (host-cc:rrputer). De hoofdbesturi.rg is een PDPll/23+, die
dubbel is uitgevoerd i.v.m. TI'OJelijke uitval.

De besturi.rg van de zijlijn regelt het fysieke en lcx;;ische
transport in een zijlijn, alsnme het uitsluizen van een prcx:iuct.
van een basislijn naar een zijlijn. Zodra een prcx:iuct een zijlijn
verlaat wordt de infonnatie van dat prcx:iuct doorgegeven aan het
hoofdbesturi.rgssysteem. Deze slaat de infonnatie op in eigen
tabellen en stuurt daarnaast de infonnatie zo snel TI'OJelijk door
naar de slave-cc:rrputer van de zijlijn waar het prcx:iuct de
eerstvolgerrle bewerki.rg :rroet orrlergaan.
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D= fysieke sturing van de producten in een zijlijn wordt geregeld
door een IOO. D= logische sturing vi.rdt plaats in een FALCDN, de
slave-carrp..1ter. D= barcod.es worden gelezen door een carrera in
canbinatie met een FALCDN die hiervoor opgest.eld staat. D=ze
FALCDN kan middels een multiplexer alle camera's in een zijlijn
lezen (maximaal 12).
On tot een zo'n m:rlulair m::gelijk systeem te kornen is het
besturi.nqssysteern van de zijlijn alleen verborrlen met de IOO die
de fysieke sturi.nq van de producten in de lijn verzorgt. Het
besturi.nqssysteern van de zijlijn is niet verborrlen met de PC20's
en PSOO' s die de besturing verzorgen van de werkplekken.
Order een werkplek wordt verstaan een Irontageplaats, een test
plaats, een gernechanisee.rde plaats, een foutenzoekplaats of een
reparatieplaats.

Het is eenvoudig in te zien dat deze structuur wezenlijk ver
schilt van de structuur met een centrale PLC enjof PC. D=
belangrijke oorzaken zijn:

unieke product:ccxiering d. In.v. barccx:1es
centrale a::>6rd.inatie van de besturi.nq
centrale opslag van productiegegevens, al dan niet
toegekerrl aan een product

Een direct gevolg is dat er veel dataharrlling plaatsvin:1t tussen
de verschillerrle besturingen en besturingslagen. Dit verklaart
ook de keuze van de daarvoor geschikte apparatuur (FAlCDN en
PDP11) .
Een paar opmer~en bij deze structuur zijn:

het koppelen van de besturi.nqsstructuur aan de lay-out
van de assemblagelijn vergroot de "doorzicl1tigheid" van
de besturing
het gebruik van barcod.es in combinatie met de centrale
opslag en a::>6rd.inatie kant de "doorzicl1tigheid" niet
ten goe:le, de besturing ligt teveel in de software
besloten

ACI'IVE I.ABEI..S
Hoerwel active labels neg met worden toegepast in assemblage
processen voor discrete producten is ve.rmelciinJ avan tech nuttig
arrlat de fabrieken ruiIre toepassi1ll3S1l(XJelijkhe:len zien.
Een active label is een irrluctieve opnemer die beschi.kt over 1
tot 8 Kbyte geheugen, waarvan een deel vrijpro;ra.rnrneerba is.

Het beschikbaar komen van active labels van steeds kleinere
afrneti.nqen (78x120x45 rom) tegen betaalbare prijzen (de prijzen
kunnen vergeleken worden met die van mechanische ccrleringsblok
jes) bie:lt ruirne toepassingSl'OCXJelijkhe:len voor de fabriek. Active
labels passen uitst.ekerrl in de besturingsfilosofie van de
fabrieken.
uitgan;]spunten zijn:

laat alle gegevens c.q. informatie zo lang m::gelijk bij
het product (active labels lenen zicl1 uitstekerrl voor
Irontage op productdragers)
de ver- en bewer~ van gegevens die relevant is voor
de werkplek rroet zoveel m::gelijk loc:aal gebeuren
(bijvoorbeeld m::gelijke storingsccdes)
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gegevens e.q. infonnatie noet alleen dCX)rgegeven worden
naar een hogere besturi.rgslaag irrlien deze daar
bnrikbaar zijn
de besturi.rg noet locaal het prcrluct kunnen herkennen
afhankelijk van het prcrlucttype wordt een prc:xJTCUTlIIla
gekozen dat direct loc:aal beschikba.ar is
het do.m-loaden van prc:xJTCUTlIIla' s meet tot een minimum
beperkt blijven (het grootst.e vCX)rdeel van de laatste 3
{:mlten is dat prcrluctierniddelen ona:fhankelijk van hun
besturi.rgscxrgevi.rg kunnen functioneren)

M.b.v. active labels kan prcrluctinfonnatie (bijvCX)rbeeld typeco
deri.rg) rneegegeven worden, de besturi.rg leest dit en voert de
bijbehoren:1e bewerkingen uit. Na deze bewerkingen kan de nieuwe
status van het prcrluct in de active label geschreven worden,
waarna het prcrluct zijn weg vervolgd.
Het prcrluctierniddel gebruikt alleen die infonnatie uit het active
label die het ncdig heeft, en schrijft alleen die infonnatie weg
die van belan; is vCX)r het prcrluct enjof navolgerrle bewerkingen.
Het prcrluctierniddel verzamelt alleen gegevens e.q. infonnatie die
vCX)r het prcrluctie:rronitori.rgsysteem van belan; zijn, zeals het
aantal goede prcrlucten, aantal slechte prcrlucten, cyelustijden ,
enz. De hoeveelheid datacornmunicatie, zeals bijvCX)rbeeld in
Wetzlar, zal dan aanzienlijk mirrler zijn.

6.5 Overzicht van hardware en software in de fabrieken

Hoewel het onderzoek. gericht is op besturi.rgen (besturings
systemen) van assemblageprocessen vCX)r discrete prcrlucten, is
buiten een inventarisatie naar besturingen CX)k gevraagd naar:

welke prograrnmeertalen gebruikt worden vCX)r welke
besturingsapparatuur
welke ontwikkelsystemen (hardware) gebruikt worden
welke operating systems gebruikt worden op welke
ontwikkelsystemen (hardware)
welke cornmunicatierniddelen gebruikt worden tussen welke
besturingen
welke cornmunicatieprot.ocollen gebruikt worden met welke
communicatierniddelen

Bij beantwCX)rding van de bovenstaan::ie vragen noest CX)k het jaar
van int.rcx:luctie vermeld worden. Wordt dit gerelatee.rd aan de
genoerrde besturingen dan geeft dit een .irrlruk van de vernieu
wi.rgsgraad.

Achtereenvolgens zal per loc:atie een opsanm:i.n:;J worden gegeven van
de gehele inventarisatie.
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besturirgsapparatuur
PDPll
P800
P2000
P2000C
P3100
P3200
YES
Apple II
Epson HX20

.)1MAC
P4500
FC20
MC20

int.rcrluctiej aar
1987
1980
1980
1983
1985
1987
1986
1985
1985
1984
1982
1978

prcgranuneert.alen
turbo PASCAL
Basic

ACI'S
Assembler

besturirnsapparatuur
P200OC, P3200
P2000, P2OOOC,
P3100, Epson HX20
P800
P800, P200OC, FC20,
MC20

int.rcrluctiej aar
1986

1980
1980

1978

ontwikkelsysteern (hardware)

P800
P2000
P2000C
P3100
P3200
YES

int.rcrluctiej aar
1980
1980
1983
1985
1987
1986

ope.ratingsystern
CP/M
KS-COS
COS/In1

ontwikkelsysteern

P3100, P3200, YES
P800

int.rcrluctiej aar
1983
1986
1980

cornmunicatie
faciliteiten
current1oop

V24jRS232
RS422jR485
IEEE 488
I.OC.AN
parallel I/O

besturingsapparatuur

P2000C - HX20,
P3200 - PLC,
P2000C - PLC

MAC - PLC
MC20 - currentloop
PC - meetapp.
PC-PC
PLC - PLC,

)LMAC - single chip
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1982
1986
1985
1980
1987

1986



besturirpsapparatuur
PaOO
P2000C
P3100
P3200
Apple II
Epson HX20
FC20
MC20
MC30

introductiejaar
1980
1985
1986
1987
1980
1986
1980
1980
(vermoedelijk 1988)

~len

turbo PASCAL
Basic

ACTS
assembler
PC63

besturirpsapparatuur
Apple II
Apple II, P200OC,
P3100, P3200
PaOO
FC20, MC20
P2000C

introductiej aar
1985

1980
1980
1980
1983

ontwikkelSYsteem (hardware)
PaOO
P2000C
P3200

introductiejaar
1980
1985
1987

cornmunicatie
faciliteiten
arrrent loop
V24jRS232C

IEEE 488

besturirpsapparatuur

Awle II - FC20
Awle II - FC20,
P3100 - FC20
P3100 - P3200
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1986

1985
1987



(een project)
(niet voor nieuwe ontw.)
(een project)
(niet voor nieuwe ontw.)

besturingsapparatuur
M68000jVME
PDP11
P800
P2000C
6250
R:20

intrcx:luctiej aar
1985
1985
1972
1986
1976
1980

prcgrarnmmertalen
C
RI'I/2

B3sic
ACTS

Assembler

FRAME
MAC 68K

besturirgsapparatuur
M68000jVME
P800

P2000C
P800

P800, 6250

M68000jVME
PDP11
M68000jVME

intrcx:luctiej aar
1985
1982 (niet voor

nieuwe ontw.)
1986 (€en project)
1980 (niet voor

nieuwe ontw.)
1972, 1976 (heiden

niet voor
nieuwe ontw.)

1985
1985 (€en project)
1985 (tbv rechnine

besturi.n:;en)

ontwikkelsysternen
PDP11
P800
P2000C
fMC6
VJV{

intrcrluctiejaar
1985 (€en project)
1972 (aflopend)
1986 (€en project)
1983 (6250, M68000jVME)
verrnoedelijk 1988

P800-teletype,
P800-2650 1972
P800-VIU, P800-<:FTseIvo's
P800-P800 1976
M68000-meetapparatuur 1987
IDfS-M68000jVME, IDfS-
VIU, M68000jVME-VIU,
M68 000jVME-M68OOOjVME
M68OOOjVME-R:20 ,
M68000jVME-PDP11 1986

operatirg system
RSX
PSC\S
SRIM
UNIX
r:x:::M

cornrrnmicatie
faciliteiten
current loop

V24jRS232

IEEE 488
I..OCAN

ontwikkelSYsteem
PDP11 (ontw.+target)
FMI:B (tbv M68000jVME)
P800 (target)
FMI:B
P800 (ontw.+target)

besturingsapparatuur

intrcrluctiejaar
1985 (€en project)
1985
1977 (aflopen:l)
1983
1974 (aflopend)

intrcrluctiejaar
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WEI'ZIAR

besturimsapparatuur
MicroVAX
M68000jVME
PDP11
FA1.CON
P800
P2000C
P3200
IEM AT
FC20
PIC 782

introductiej aar
1986
1986
1985
1985
1979
1985
1986
1987
1980

prograrnrneertalen
C
RI'I.l2
Basic

ACTS

besturingsapparatuur
test-apparatuur
UWM, VRS
test-apparatuur
rnachinebesturin;Jen
test-apparatuur

introductiej aar
1986
1985

1986
1979

ontwikkelsysteem
VAX
M68000jVME
PDP11
P800
P2000C
P3200

operatirg sytem
rnM
m.i
RSX (RMS)
SM:r+

communicatie
faciliteiten
current loop
V24jRS232
RS422jRS485

(software)

ontwi.kkelsysteem (h. w•)
M68000jVME
M68000jVME
PDP11/23
PDPll/21, FA1.CON

besturirgsapparatuur

PDP11/23 - PDP11/21
cx:xrp.rt:.er - tenninal
carp..rter - PIC 782

introductiejaar
1986
1986
1985
1979
1985
1987

introductiejaar
1986
1986
1985
1985

introductiej aar

1985
1979
1986

De inventarisatie van de hardware en software in de fabrieken is
gebaseerd op een enquete (zie bijlage 4). De schriftelijke
enquete is in een later stadium tC>e9'ezorrlen aan de fabrieken
cm:iat de open interviews, m.b. t. de inventarisatie, een onvol
ledig beeld gaven van de gebruikte hardware en software in de
fabrieken.
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Bevirrlingen

De voorstudie en het veldorrlerzoek kunnen getypeerd worden als 2
invalshoeken van het orrlerzoek. De eerste geeft een l:eeld van de
m:x:1ane fabriek en de eisen die eraan gesteld worden. De tweede
schetst de huidige situatie in de fabrieken. I.h.b. de keuze van
prcx:luctiemethoden en middelen, bestur~sconcepten, applicaties
en apparatuur.

Coer de beide invalshoeken te vergelijken worden er verschillen
geconstateerd. Deze verschillen vormen de ui~sptmtenvoor dit
deel van het verslag.
De verschillen worden kart toegelicht. Mcgelijke oorzaken van de
verschillen worden uitgebreider beschreven.
De deelnerners aan het veldorrlerzoek hebben hier, middels de
interviews, een grate bijdrage aan geleverd.

Als laatste worden in een hoofdstuk de verschillen sarnengevat, in
het kart de rocgelijke oorzaken besproken en een aantal hieruit
voortkornerxie discussiepunten genoerrd.
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L.. Uitgangsplmten

De beschrijvirB van de verschillen zal zich beperken tot de keuze
van besturirBsconcepten, applicaties en a~tuur.

Hierbij wordt op het eerste gezicht voorbij gegaan aan een
eventuele relatie tussen prc:ductiernethcx:1en e.q. middelen, Lh.b.
de nechanisatieprincipes en de genoenrle besturingsaspecten. D::lor
het CAM referentie m::x:iel als basis te nenen voor een vergelijking
van de toekomstige en hederrlaagse fabrieken is deze relatie weI
aanwezig.
Het CAM referentie m::x:iel karnt voort uit de eisen die gesteld
worden aan m::x:ierne fabrieken, q::rlat zij in de toekornst kunnen
overleven. Het CAM referentie m::x:iel sluit daarorn aan bij de
toekomstige mechanisatieprincipes onrlat het berust op een
integraal ontwerp van het prcductieproces.

Het eerste uitgangsp..mt is de interpretatie van het CAM referen
tie IOCldel. Dit is gerelateerd aan besturingsstructuren van
bestaarrle assemblagelijnen. Aan de besturingen van deze assernbla
gelijnen zijn de narnen toegekerrl van de Controllers uit het CAM
referentie IOCldel.

Alleen de interpretatie van het CAM referentie IOCldel is met
voldoen:le. De i.Irplernentatie ervan, d.rn. v. gekozen besturings
apparatuur, is ook belan:;rrijk. Dit is te relateren aan de
"preferred" hardware van het CAM centre van het CFT (zie het CFT
report 20/87 "preferred hardware arrl software conponents for CAM
Prcrluction Control Systems").

Het laatste uitgangspunt wordt gevornd door een lijst van
criteria voor besturingsapparatuur. Voldoet een besturirBs
apparaat aan al deze criteria, dan is het geschikt voor een
Production Control System volgens het CAM referentie IOCldel. De
criteria zijn voor een groat deel ontleerxi aan de eisen die
gesteld worden aan apparatuur die geschikt is voor de i.Irplernenta
tie van het CAM referentie IOCldel. De interpretatie van de
criteria wordt hier getoetst.

7.1 CAM referentie m::x:iel.

Voor een be.knopte beschrijvirB van het CAM referentie m::x:iel wordt
verwezen naar paragraaf 3. 1.
Afbeeld.i.n:;} 37 geeft schematisch de verschillen:le hierarchische
lagen in het CAM referentie m::x:iel weer.
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Preduc t ~ an
ftcd1t~

'actClry

S.!lop/C.ntu

C.ll/Lill.

1J0rll':.t.t lDll

Auto~.. tJOI1

"'odult

, I ,..-.1.---;

I COll:'rDl~tr I .. 1 Coctroll.r 1

,----__1 III '-----__

It I/--u/I\----\

I C"",l,,, I .1 ';';'1"" 1 C.,a.ll" I

I ---.ik~
I Controller I 1.1 COil troller I:. 'Ic-.,-'-t::o-I1-,,'1

Afb. 37 Ret CAM referentie m:x:lel

Ret werkterrein van de fabrieks-EEM en de productie-afdelin;,
m.b. t. besturin;en, beperkt zich tot:

Device Controller
Automation Mcx:lule Controller
Workstation Controller
cell/Line Controller
Shop/centre Controller

De interpretatie van het CAM referentie m:x:lel zal zich beperken
tot deze Controllers, in het bij zorrler de Automation Mcx:lule
Controller en Workstation Controller.

Ret integratie niveau in de huidige fabrieken beperkt zich tot de
assernblagelijnen. Ret zijn eilarrlautornatiserin;en, waamij de
grootte van de lijn de grootte van het eilan::l bepaalt.
De besturin; van de productierniddelen kan al of niet 0P:l'enornen
zijn in een besturin;sstructuur. Is er geen besturin;sstructuur,
zeals in afbeelding 38, dan worden de productierniddelen geken
rnerkt als Automation Mcx:lules.

Automation Modules

[--l f--J [--J [--l--1 -- -- --1
---- ---------- ---- -- ---- ---------

Besturing

Product ~emiddel

VTS

Afb. 38 Assemblageproc::es zorrler besturin;sstructuur
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~ lay-o.lt van dergelijke assemblagelijnen is een lijnstructuur,
zie afbeelding 39.

...

Afb. 39 Lijnstructuur

Voorkorrerrle prc:ductiemiddelen zijn:
MFM
indexe.rerrle rrolen
basislijn machine
wikkel machine
VRS

Voor het transport tussen de Automation Mc:dules (de productiemid
delen) wordt VIS of het systeem van Bosch gebruikt.
~ gehele lijn wordt getypeerd als een aaneenschakeling van een
aantal zelfstarrlig en onafhankelijk van de besturingsorrgeving
werken:ie Automation Mcx:h1les.

Bij dit type assemblagelijnen karnen ook informatiesystemen voor.
Voor de ver- en bewerki.rg, presentatie en opslag van gegevens
c.g. informatie wordt bijvoorbeeld een PC gebruikt. Dit is dan de
Workstation Controller.
Bij eenvoudige besturingsstructuren met een centrale PLC, al of
niet in combinatie met een informatiesystee.'n, wordt de PLC
besturing ook als Workstation Controller gekenrnerkt.
Afbeelc:li.n3' 40 geeft een scherratische voorstelling

--

Workstation Cor.troller

Autor.~tion Module Controller

Produc:tie!11iddel

VTS

Afb. 40 Eenvoudige besturingSStructuur

~ Workstation Controller staat opjesteld voor de gehele assem
blagelijn. Het aantal prcxhlctiemiddelen kan oplopen tot boven de
20. .
Voorbeelden van dergelijke besturingsstructuren zijn te vinden
in:

Althofen; cassette-loopwerk assemblage
Wenen: video-loopwerk assemblage
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Een geheel arx:1ere besturin3sstroctuur heeft de autoradio-eirrl
assemblagelijn in wetzlar. Afbeeldi..n::J 41 geeft een schena van de
qi:nIw.

HOST 10- ED2 x PDP"
--------------

I
--------------

SLAVE SLAVE SLAVE SLAVE
N ----

1 2 m n

I I I II I

I

B.R. EI PLC
----------------------------

FALCO

FALCON

B.R. =BARCODE READER

VDU =VIDEO DISPLAY UNIT

PLC =PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER

Afb. 41 Besturin3structuur van de autoradio eindassernblagelijn
in Wetzlar

Een directe vergelijk.i.n3" met het CAM referentie m::rlel bleek niet
eenvoudig. De besturin3sstructuur is destijds weI modulair en
hierarchisch ontworpen maar niet volgens het CAM referentie m::rlel
arrlat dit toen nag niet zijn definitieve vonn had.

In de afbeeldi..n::J ontbreekt de besturin;J van de werkplekken. Het
streven was toen een zo modulair mogelijk syst.eern. Ui~spunt
was dat het besturin;Jssysteem van de zijlijn (de slave-camputer)
alleen verborrlen werd met de PLC (zie afbeelding 40) die de
fysieke sturin;J van product.en in de lijn verzorgt. Het bestu
rin;Jssysteem is niet verborrlen met de PC20's en PaOO's die de
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besturi..n:l van de werkplekken (bijvoorbeeld autarnatisch afregelen
tunergedeelte) verzorgen.
Uit het bovenstaarrle blijkt dat de besturi..n:lsstructuur hoofd
zakelijk staat opgesteld voor de CXl6rd.inatie van de lcgistieke
besturi..n:l.

Worden er aan de besturi..n:len narnen toegekerd dan kunnen de
besturi..n:len van de werkplekken hier als Workstation Controllers
gekenmerkt worden. De Controllers werken hier niet onafhankelijk
van de c::xrgevi..n:l orrrlat de prcx:luctherkenning door een aparte
c::orrputer gebeurt (in afbeelding 41 rret BR aangegeven) .
De narnen van de besturin:Jen uit afbeelding 41 zijn achtereen
volgens:

Router Controller: FAI..a:>N voor barccde detectie en de
PIC voor de fysieke besturin:J van de prcx:lucten in de
zijlijn
cell/Line Controller: de slave-computers voor de
lcgische besturin:J en opslag van prcx:luctiegegevens van
een zijlijn
Shop/centre Controller: de host-carrputer voor de
centrale co6rdinatie en opslag van prcx:luctiegegevens
van de gehele lijn

Voordat de benoe:m:in:Jen van Controllers door de fabrieken verge
leken worden rret het CAM referentie m:::x:iel, is het zinvol de taak
van een Workstation in het kart even te he.rhalen.

Volgens het CAM referentie m:::x:iel is een Workstation het laagste
niveau waar specifieke prcx:luct.kennis vereist is. AIle elernentaire
harrleli..n:len vi..rrlen plaats birmen een Workstation. Voor een nieuwe
serie harrleli..n:len wordt het prcx:luct overgebracht naar een arrler
Workstation. De Interstation TransportjMoVernent Contoller, ook
weI Router Controller genoem:i, draagt hier zorg voor. ~ grorrl
van de gegeven best.emmi..nq bepaald de Router het pad naar de
best.emmi..nq en comrrarrleert zijn Autcmation Mcx:lules langs dit pad.

Ben vergelijk.i.nq met de fabrieksinterpretatie leert al snel dat
bij eenvoudige besturin:Jsstructuren de Autanation Mcdule het
laagste niveau is waar specifieke prcx:luct.kennis aanwezig is. Voor
een nieuwe serie harrlelin:Jen wordt het prcx:luct getransporteerd
naar een volgende Automation Mcdule.

Voorbeelden van prcx:luctiemiddelen zijn de al eerder genoem:ie
MFM's, in::1exerende m::>lens, etc. Bij deze eenvoudige besturi..n:ls
structuren is een Router Controller overbcxlig.

Bij de autoradio-eindassernblagelijn in wetzlar bepaalt de slave
computer de lcgische sturin:J van de prcx:lucten in een zijlijn. De
slave-canputer stuurt dan de PIC aan die de fysieke sturing
verzorgt..

Volgens het CAM referentie m:::x:iel is de PLC de Router Controller
en de slave-camputer de cell/Line Controller. De Router Control
ler draagt zorg voor het transport tussen de Workstations
(werkplekken). De host-corrputer is dan de Shop/centre Controller.
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Wordt er uitgegaan van de werkplekken, de Workstations, dan is
een zijlijnte kernnerken als cell/Line. De gehele assernblagelijn
is dan een Shop/centre. Hier zijn duidelijk meer overeenkornsten
met het CAM referentie nroel. Toc:h is de scheiding tussen
logistieke sturi.n;J en het centraal uitvoeren van taken voor de
besturi.n;Jen van de werkplekken (bijvoorbeeld de ver- en bewerkinJ
van productiegegevens of het lezen van bara:rles) fysiek en
logisch niet geheel duidelijk.

5amenvattend, de interpretatie van het CAM referentie nroel is
niet eenvoudig. Met narre de benoernin; van werkplekken is niet
eerrluiclig.
Bij eenvoudige besturingsstructuren voor assernblageprocessen is
de Automation Module het laagste niveau waar specifieke prcxIuct
kennis aanwezig is. Een hogere orde besturi.n;J heeft bij deze
structuren een beperkt aantal taken en is dan geen vOlwaardige
Workstation Controller.
Bij camplexere besturi.n;Jsstructuren zijn meer overeenkornsten aan
te wijzen, toch zijn de grenzen tussen logistieke sturi.n; en
centraal uit te voeren taken voor de besturi.n;en van de werkplek
ken niet duidelijk zichtbaar.

7.2 BesturingsaJ:?PCITatuurkeuze voor CAM Controllers

De in paragraaf 7.1 aangegeven beperkinJ betreffende het aantal
bestur~slagen van het CAM referentie nroel is hier ook gelclig.
De bestur~slagen zijn:

Device Controller
Autamation Module Controller
Workstation Controller
Cell/Line Controller

Als referentiekader wordt gehanteerd de als "preferred" aange
merkte hardware uit het eFT report 20/87 "preferred hardware and
software components for CAM Production Control Systems".

Alvorens de keuzen van de fabrieken te beschrijven wordt eerst de
vorige versie van het rapport (CFT report 23/85) vergeleken met
het huiclige (eFT report 20/87). Uit overzichtelijkheid wordt
alleen de naam van de hardware venneld.
Binnen een besturi.n;slaag wordt geen orrlerscheid gemaakt naar
verschillende kernrerken van de bestur~sapparatuur. Voor een
uitgebreide beschrijv~ wordt verwezen naar de genoerrrle CFT
reports. De aanbeveli.n;Jen uit CFT report 23/85 staan in af
beeld.in:J 42 weergegeven.
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cx:NI'ROL lEVEL

DEVICE .AI.m::l1ATION rDRFSTATION CELI./
IDaJIE RCUI'ER LINE

M68000, 68008,
68010 X

DEC TIl, Jll X
mrEL 8796 X
mrEL 8748, 8749,
8751, 8744 X
'IMS 320 X
PC20, MC20 X
mrEL 8086-
80286 X
PDP 11 X X
M68000jVME X X
Micro~ X X X
~ X

Afb. 42 Preferred hardware volgens CFT report 23/85

Afbeeldi.n:J 43 geeft de aanbevolen ha.rd'ware weer uit CFT report
20/87.

CDNI'ROL lEVEL

FC20, MC20
mrEL 8086-

80286
PDP 11
M68000jVME
Micro~

~

DEVICE

X

X
X
X
X

rDR!<STATION
RaJI'ER

X
X
X

CELI./
LINE

X
X

Afb. 43 Preferred ha.rd'ware volgens CFT report 20/87

Een opvallerd verschil tussen de 2 CFT Reports is het achterwege
laten van aanbeveli..rlqen voor D=vice Controllers. Staniarisatie
wordt voor dit besturi..rlqsniveau met zinvol geacht orrrlat de keuze
van besturi..rlqen erg applicatie afhankelijk is.

De invulli..rlq van het CAM referentie rncdel door de fabrieken is
weergegeven in afbeelc:iirg 44.
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cnNrnOL lEVEL

DEVICE AI.m:::Wd'ION IDRKSTATION CELII
IDI:lJIE IUJI'ER LINE

K20, MC20, MeJO X X
K: X X X

(workstation)
PDP 11 X X X
M68000jVME X X X
MICRO W;X X X

Afb. 44 Invullirq CAM referentie m:xiel volgens de fabrieken

Vernelding van Device Controllers is acht.erwege gelaten om
dezelfde reden als in CFT report 20/87.

De invullirq berust op de (beperkte) e:rvarirq met het CAM
referentie m:xiel en voorgenarnen keuzen bij de inplementatie
ervaI1.

Worden de keuzen van de fabrieken vergeleken met de rneest recente
"preferred" hardware dan kunnen een aantal verschillen geconsta
teerd worden. Afbeelding 45 geeft dit weer.

K20, MC20
MeJO
K:
INTEL 8086,

80286
PDP 11
M68000jVME
MICRO W;X
W;X

<X>NI'ROL lEVEL

DEVICE AI.m:::Wd'ION IDRKSTATION
IDI:lJIE IUJI'ER

X 0 0
0 0
0 0

X
X 0 X 0
X 0 X 0
X 0 X 0

CELII
LINE

o

o
o

X 0
X

X=preferred hardware O=ervarirqenjwensen van de fabriek

Afb. 45 Vergelijking van "preferred" hardware en de keuze van
de fabrieken

De verschillen zullen achtereenvolgens worden besprok.en:

De MeJO ontbreekt als "preferred" hardware. De MC20, MeJO en
PC20 bieden gelijke p:rcx;;ranunerirqS!'OCX3'elijkheden. Ze ver
schillen alleen in het aantal i..rplt- en output-IOClg'elijkhe
den. Afbeelding 46 rnaakt dit duidelijk.

86



1000

100

I I I
i

~ ~
~ ~

"" i
i\ I

I

I
I

I
i
I

I

I I.

10 52 100 120 1000 1200

PLC-grootte in
aantal bus I?O • \1C 30

Bereik \an de leden 1-1--.:.:..:..:::...::c::..------1
\an de Philips PLC-ramilie \1C 20

PC :0

Afb. 46 Tcepass~sbereiken van de MC2 0, MC3 0 en K2 0

Het gebruik van €en type PLC, meestal de K20, komt oak voar
OItrlat dan gestan:Jaardiseerd is op €en type PLC.

De PLC's worden breder ~ezet dan wordt aanbevolen. De
fabrieken achten het gebruik van de PLC als Workstation
Controller lOCX3elijk bij eenvoudige bestur~sstructuren (zie
paragraaf 7.1)

PC's worden oak toegepast. De fabrieken zien no;elijkheden
voar PC's in cambinatie rret meetapparatuur en de IEEE 488
bus.
Bij eenvoudige bestur~sstructurenkan het oak een h~ere

orde bestur~ zijn rret een :beperkt aantal functies. Dit kan
zijn: een infonnatiesysteem, een preventieforrlerhouds
systeem, centrale uitvoer~ van gemeenschappelijke taken.
Afhankelijk van het aantal functies zal het dan een Automa
tion ?-kXlule Controller of Workstation Controller zijn.
Een groot probleern is de enorrre beschi.kbaarheid van allerlei
~ken en types. St:arrlarisatie is dan erg lOCleilijk. Tevens
is het ontwikkelen van alge.rreen toep3sbare hard- en software
zcdoerrle bijna oI'lIrogelijk.
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vitspraken over INI'EL 8086-80286 kunnen niet gedaan worden
cmdat het orrlerzoek alleen bet.rekk:in:J heeft gehad op bestu
rin;Jssysternen en niet op besturin:Jsprocessoren . De INI'EL
8086-80286 is daarorn niet aan de orde geweest bij de
fabrieksbezoeken.

De fabrieken virrlen de PDP 11 ook gesch.ikt voor cell/Line
COntroller. Roofda.rgurrenten zijn:

de canputer beschikt over de IOCXJelijkheden
de fabriek kent de canputer uit arrlere
toepassin;Jen

Voor de M68000jVME geldt hetzelfde als voor de PDP 11. De
bekendheid met de M68000jVME is echter mirrler, doc:h deze
wordt gekernnerkt als een "c:an.inJstar". Een groot voordeel
virrlen de fabrieken de rocxiulaire q::bouw. Ret is dan, net als
bij de PlC, IOCXJelijk zelf besturin;Jsconfiguraties samen te
stellen.

Een MicroVAX als Automation Module COntroller virrlen de
fabrieken een te dure oplossin;J. Er wordt dan de voorkeur
gegeven aan de PDP 11 of M68000jVME.

OVer de VAX denken de fabrieken niet eens, gezien de
aanschafprij s.

sarnenvattend kan gesteld worden dat de fabrieken streven naar een
brede inzetbaartleid van de besturin;Jsapparatuur. Ar'guIra1ten
daarvoor zijn:

de besturin;Jsapparatuur is bekend binnen de eigen
organisatie
de apparatuur biedt de IOCXJelijkheden
de prijs/prestatie verhoud.in;J wordt steeds beter.

7. 3 Criteria voor besturi.ngsapparatuur

Ret startp..mt van het orrlerzoek was de bepalin;J van keuzecriteria
van besturin;Jen voor assemblageprocessen van discrete producten.
De eisen gesteld aan besturin;Jsapparatuur voor Prcxiuction COntrol
Systems gebaseerd op het CAM referentie IOCdel, zijn hier als
uitgangspunt genanen. OVerwegin;Jen hiertoe waren:

het CAM referentie IOCdel kant voort uit een nieuwe
bedrij fsstrategie, die noodzakelijk is am als orrler
nemi...rg in de toekanst te kurmen overleven
het CAM referentie IOOdel sluit aan bij de IOOderne
mechanisatieprincipes, arrlat het als integraal orrler
deel van het productieproc:es is ontworpen

De criteria zijn bedoeld voor personen die beslissin;Jen nemen
over de aanschaf van besturin;Jsapparatuur. Deze groep kan gety
peerd worden als machinebesturin;Js-bouwers en vertegenwoordigers
van het management.
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Voordat bestur~pparatuurgetoetst wordt aan de criteria rroet
de geschiktheid bepa.ald worden voor de gewenste applicatie (s) .
HieIbij kan orrlerscheid gernaakt worden naar:

techn.ische aspecten
operationele aspecten

Allereerst de punten die van bel~ zijn bij techn.ische aspecten:
data process~

transforrratie van data naar een voor de gebruiker
gesch.ikte vonn
mathernatische bewerki.rBen
opslag van data
I/O control (het verplaatsen van data tussen
geheugen en I/O)
carnmunicatie naar arrlere systernen

process~ ~er
rekensnelheid
geheugen capa.citeit
snelheid van disk I/O
snelheid van communicatie (messagepass~)

interrupt responsie tijd
operat~ system

multitaski.rq (neerder applicaties op een computer)
file I/O
multi-user
real-tiJre

interface ncgelijkheden
bussysteem
beschikbaameid en prijs van I/O kaarten
snelheid en eenvoud. van I/O control (i. h. b. voor
mach.inebestur~en)

rarrlapparatuur (printers, back-up merrory, etc.)

M.b. t. operationele aspecten zijn de aarrlachtsp.mten:
bedierlin;sgemak

ergonamie
bencx:ligde kennis en infrastruct1.rur
docurrentatie
trai.ninq

orrlerhoudbaarheid
starxiaardisatie
docurrentatie
uitwisselbaameid (rrOOules)
repareerbaart1eid (on-line/off-line)
beschikbaameid reserve orrlerdelen

betrouwbaameid
meantiJre between failure
bekerrlheid (ervar~)

rep.ltatie
service (24 trur)

flexibiliteit
de snelheid en eenvoud. waanree een programrra
gewi j zigd kan worden
inzetba.artleid op arrlere plaatsen (allocatie
flexibiliteit)
uitbreidbaarheid
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argev~rxlities

stef
te.nperatuur (0 - 600)
vochtigheid (relatief 10 - 90%)
elektro-ll'agnetische sterin:Jsgevoeligheid
trillirBen

ce gesd1iktheid van een applicatie kan zowel door een centrale
instantie (bijvoorbeeld het CFT), als door de fabriek (EEM en
prcductie-afdelirBe) worden bepaald. Na de gebleken gesd1iktheid
worden de besturirBen getoetst aan de keuzecriteria die voortko
men uit het CAM referentie nroel. ce criteria worden eerst
venneld en daan1a in het kort anschreven. ce interpretaties van
de fabrieken worden gelijktijdig genoerrd, zodat de verschillen
direct zichtbaar zijn.

ce criteria zijn achtereenvolgens:
1. Is de besturirB geschikt voor toekornstige ontwikkelirBen?

(COI'rpUter Integrated ManufacturirB)
gesd1iktheid voor integratie
groeipad
software nu
software straks
hardware interfaces, rarrlapparatuur en software
orrlersteUIli.n;J

2. Wat kan verwacht worden van de (systeern) leverancier?
systeern orrlersteUIli.n;J
trainirB
doc:t.nnentatie
service
continuiteit

3. Hoe is de operationele inzetbaarheid?
IOCX:iulariteit
flexibiliteit
betrouwbaarheid
orrlertloudbaarheid

4. Is de besturirB (gecgrafisch) overal inzetbaar?
(Global CoIrpany)

wereldwijde acx::eptatie
sec:orrl supply hardware
sec:orrl supply software

5. Is aanschaf bedrijfseconamisch verantwoord?
aanschafprijs
prijsjprestatie

QnschrijvirB van de criteria en interpretaties door de fabrieken:

Is de besturirB geschikt voor toekamstige ontwik
kelirBen?
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GESatIKTIIEID VOOR lNI'EX;RATIE
In hoeverre past een besturi..n; in een Prcrluction Control System
volgens het CAM referentie nodel?

Fabriek: In hoeverre sluit de besturi..n; aan bij onze besturi..n;s
cultuur?

GROEIPAD
Wat kan er in de toekanst aan ontwikkeli..n;en l1CXJ verwacht worden?

Fabriek: BJiten de genoerrde interpretaties komt daar het
~elijk gebruik in arrlere applicaties bij?

SOFIWARE NU
Hoe is de huidige beschikbaarheid van software (q::erati..n; system,
ontwikkeli..n;sp~tuur,applicatie soft'ware)?

Fabriek: Idem, de fabrieken vroegen hier onmiddellijk aan toe
dat de bruikbaarheid van software sterk gerelateerd is
aan de bestaarrle kennis en besturi..n;scultuur .

SOFIWARE STRAKS
Wat zijn de verwachti..n;en van nieuwe software in de toekomst?

Fabriek: Als bovenstaarrle, waarbij met name gekeken wordt naar
de ~elij ke brede inzetbaarl1eid bij uiteenloperrle
applicaties en op verschillerrle besturi..n;slagen.

HARr:WARE lln'ERFACES, RANDi\PPARA'IUUR EN SOFTWARE ONDERSTElJNING
Wat zijn de ~elijkheden op het gebied van interfaces en
rarrlapparatuur? Hoe is de beschikbaarheid en orrlersteuning van de
bijbehorende software?

Fabriek: Idem, met als hoofdargurnent het vergroten van de brede
inzetbaarheid en starrlarisatie. Verder wordt grote
waarde gehecht aan de cornbinatie van hardware inter
faces, rarrlapparatuur, bijbehorerrle software en oooer
steuning. Bij voorkeur worden deze cornbinaties kant en
klaar i..n;ekocht, zoniet dan IOC:let het binnen de eigen
organisatie beheersbaar zijn.

Ad 2. Wat kan verwacht worden van de (systeem) leverancier?

SYSTEEM)N[)ERSTElJNING
In hoeverre is oooersteuning gegarandeerd door de leverancier?
Dit geldt voor afzorrlerlijke besturi..n;sapparaten, maar ook voor
geinstalleerde systernen.

Fabriek: Idem, met als hoofdargurnent dat de productie ten alle
tijde doorganq IOC:let virrlen. Naar mate een besturi..n;
lan:jer be.ken:i is bij een fabriek zal de behoefte aan
externe orrlersteuning afnernen. De orrlersteuning meet
wel gegarandeerd blijven.
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TRAlliING
Worden er door de leverancier cursussen e.d. verzorgt?

Fabriek: CUrsussen e.d. worden dcx:>r de fabrieken zeer belangrijk
gevorrlen bij de aanschaf van nag niet bekerrle bestu
r~en. De inleerperiooe nnet zo kort ~elijk zijn.
Tra:ini.rB en systeelrorrlerste~worden hierbij als een
geheel gezien.

IXX:UMENrATIE
Hoe is de beschikbaarlleid en kwaliteit van de de:x:::tnnentatie?

Fabriek: Als boven. Dit is erg belangrijk om de apparatuur in
eigen beheer te kunnen orrlerhouden en zoncrlig te
repareren.

SERVICE
Is service ten aIle tijde gegararrleerd?

Fabriek: Als boven, waarbij veel belang wordt gehecht aan de
snelheid van reageren en beschikbaarlleid van reserve
orrlerdelen.

CDNI'INUITEIT
Is de continuiteit vcx:>r alle besproken criteria orrler ad 2
gewaarborgd vcx:>r lange tijd?

Fabriek: Idem. De fabriek vertaalt dit naar haar eigen arrgev~

dcx:>r de vraag arrlers te stellen. Narnelijk: Kunnen toe
kCll'l'\Stplannen gebaseerd worden op een bepaald type
bestur~?

Ad 3. Hoe is de operationele inzetbaarlleid?

IDJ:UIARITEIT
Is de bestur~, zavel hardware als software, mcx:lulair OP3'el::x:>uY.ti?

Fabriek: Als boveJl3enoenrle interpretatie. Een mcx:lulaire opbouw
is erg belangrijk onrlat dit bijdraagt tot een betere
beheersbaarlleid van de bestur~sapparatuur. Mo::lules
dienen functioneel herkenbaar en uitwisselbaar te zijn.
Goede vcx:>rneelden van een mcx:lulaire hardware opbouw
zijn de IOO en M68000fVME. Een mcx:lulaire opbouw van
software bevordert de beschrijfbaarlleid en overdraag
baarlleid van programma's.

F1.EXIBILITEIT
Is het ~elijk om snel en eenvoudig een bestur~ of bestur~s

programma aan te passen aan gewijzigde prcx:h1ctie anstarrligheden?

Fabriek: Gelijk aan boven. Een bestur~ wordt cx:>k als flexibel
gekenrnerkt als deze inzetbaar is bij arrlere applica
ties. Eveneens wordt het gebnllk op arrlere plaatsen
genoerrd.
Met het verarrleren van gewijzigde prcrluctie anstarrlig
heden wordt dcx:>r de fabrieken vcx:>ral bedoeld de
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aanloopfase van de productie. Het verarrleren van
progranuna's als gevolg van een gehele nieuwe gene.ratie
productenkant (neg) niet voor bij de huidige assem
blagelijnen.

:BEI'Ra.JWl3AARID
Is de besturi..r)J ten alle tijde 100% operationeel inzetbaar?

Fabriek: Als boven, als graadrneter wordt door de fabrieken
gehanteerd de bewezen betrouwbaarheid in de productie.
Dit geldt voor bestur~sconcepten, hardware en
software.

ONDER:HCXJDPAARHEID
Is de besturi..r)J zelfstarx:lig te orrlerhouden? Bestaan er preven
tieve orrlerhoudprogranuna.' s?

Fabriek: Gelijk aan boven, waarbij de nadruk. ligt op de beheers
baarheid binnen de eigen organisatie. Van groot belan;:]'
is dan de docurnentatie, training en after sales service
door de 1everancier.

Ad 4. Is er geen gecgrafische geborrlenheid?

WEREI.I:WIJDE ACCEPI'ATIE
De besturi..r)J noet overal in de wereld verkrijgbaar en te orrler
steunen zijn?

Fabriek: De fabrieken zl.Jn geneigd veel loca.ler te kijken. Aan
een goede relatie met een leverancier wordt rneer waarde
gehecht dan aan een wereldwijde acceptatie. Acceptatie
van de bestur~ binnen de eigen organisatie heeft de
hoogste prioriteit.
Een orrlerscheid tussen intern en extern Fhilips is hier
ook op zijn plaats. Een voorbeeld: de verkoopcijfers
van de M68000jVME (Fhilips Nederlarrl, 1987) zijn binnen
Philips 135% t.o.v. de geplarrle verkoopc:ijfers. Buiten
Fhilips echter 60%. D..1s wat binnen Fhilips geldt als
geaccepteerd hoeft voor buitenmarkt ec:hter niet te
gelden.

SEa:>ND SUPPLY HARI::WARE
¥an hardware ook door arrleren dan de originele fabrikant geleverd
worden?

Fabriek: Idem. Het betreft hier vaak applicatie hardware. Goede
voorbeelden zijn IEM kloonen en allerlei m:gelijke
kaarten voor zawel IEM Fe's als de kloonen

SECX>ND SUPPLY SOF"rnARE
¥an software ook door arrleren dan de originele fabrikant geleverd
worden?

Fabriek: Als boven. De nadruk ligt hier op applicatie software.
Deze is dan afkornstig van sottware-huizen of ~e

nieursbureaus. Er wordt dan veel belan;:]' gehecht aan
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documentatie, overdraagbaarheid en after sales service
(bijvooriJeeld up:lates) •

Is aanschaf bedrij fseconanisch verantwoord?

AANS01AFPRIJS
Wat zijn de aanschafkosten am een bestur~ werkerrl (incl.
hardware, operat~ system, software, begelei~, etc. ) in huis
te halen?

Fabriek: Gelijk aan bovenstaarrle. Bij de aanschaf van bestu
r~en die onbekerrl zijn voor de fabriek worden hier de
additionele kosten (bijv. cursussen, inleerpericde,
etc.) ~ eens bijgeteld. Hetgeen de aanschafkosten
beduiderrl hCXJer kunnen maken.
IE.arentegen wordt door applicaties die zelf worden
gerealiseerd schijnbaar goedkopere prij zen berekend,
onrlat bijvooriJeeld uren voor het schrijven van software
met ve.rrekerrl worden in de kostprijs.

PRLJSjPRESTATIE
Wat zijn de (toekomstige) I!lCX3elijkheden van de bestur~ gerela
teerd. aan de aanschafprijs?

Fabriek: Idem, waarbij ook gekeken wordt naar de op te brengen
inspanni.n:Jen am een bestur~ geheel te beheersen
binnen de eigen orgaTIisatie. Bij bekerrle bestur~en is
bijvooriJeeld de doorlooptijd am een project te rea
liseren korter dan bij onbekerrle bestur~en.

Met de bovenstaarrle anschrijv~en is geprobeerd een beetje
duidelijkheid te creeren. Het is namelijk gebleken dat de
criteria op vele rnanieren geinterpreteerd. worden. nit is ook een
van de redenen geweest am de (sams aanvullerrle) opvatt~en van
de fabrieken erbij te vennelden. De "nonn-interpretatie" ver
schilt bij een aantal criteria van de "fabrieks-interpretatie".
Worden de verschillen nader bekeken en sarnen.:Jevat, dan blijken de
fabrieken meer gericht te zijn op:

korte tennijn
de eigen kennis en besturinJscu1tuur
autonoorn opereren
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~ Mogelijke oorzaken van de verschillen tussen fabriek en
ontwikkelcmgevin;:r

In hoofdstuk 7 zijn verschillen van interpretatie geconstateerd
bij:

het CAM referentie m:del
de keuze van besturi.rBsa~tuurvoor CAM Controllers
de keuzecriteria voor besturi.rBsapparatuur

In het kort zijn de verschiIIen als voIgt sarren te vatten:
interpretatie van het CAM referentie m:del is niet
geheel eerrluidig, Lh.b. bij eenvoudige besturi.rBs
stl:ucturen van assemblageprocessen kan de grens tussen
Autanation Mcx:iule en Workstation vaag zijn
de Workstation Controller bij eenvoudige besturi.rBs
structuren een "gestripte" uitvoeri.rB, heeft bijvoor
beeld alleen een informatiesysteem
besturi.rBsapparatuur wordt i.rBezet op meerdere be
sturi.rBsIagen, de beIarx;rijkste a.rgtlIr6lten zijn:

de besturi.rBsa~tuuris bekend binnen
eigen organisatie
de besturi.rB biedt de rocx:]elijkheden
de prijsjprestatie vemouding wordt steeds
beter

keuzecriteria worden niet een::luidig geinterpreteerd,
bij beoordeli.rB van a~tuur worden de criteria
subjectief gehanteerd d. w. z. gericht op:

korte termijn
eigen kennis en besturi.rBscultuur
autonoan opereren

Dit hoofdstuk beschrij ft de rocx:]eIijke oorza.ken. C€ntraal staat de
vraag waarorn de fabrieken arrlere ~en hebben en arrlere keuze
rnaken. Afgeleide vragen zijn:

waarorn interpreteerct de fabriek arrlers?
stelt de fabriek arrlere eisen?
zijn er arrlere arrgevi.rBsfactoren?
zij n er bedrij fseconanische beperki.rBen?

Een direct antwoord wordt niet gegeven op deze vragen. weI wordt
beschreven wat de oorzaken zijn in te.rTren van de prioriteiten die
de fabrieken stellen t.w.:

wie er in de fabrieken werken met besturi.rBen en wat
hun achtergrorrl is
het belang dat zij hechtten aan:

beheersbaarheid binnen eigen organisatie
operationele inzetbaarheid
reduceren van corrplexiteit

8.1 Fabriek EH1 en product.ie-afdelirgen

Belarx;rijk bij verschillen in interpretaties, ~en, of het
rnaken van andere keuzes, is de achtergrorrl waar tegen dit
gebeurt. [Baran is een bespreki.rB van de:
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taak
ervarinJ
kennis

van de :E!J'1 en productie-afdelinJ hier op zijn plaats.

De taak van de :E!J'1 is het orrlersteunen van de productie door het
ontwerpen, realiseren en orrlerhouden van bedrijfszekere produc
tiemiddelen. Voor de realisatie wensen zij bijvoorbeeld gebnllk
te rnaken van systemen die worden geinq:>lerrenteerd door de leveran
cier (bijvoorbeeld het CFT). De leverancier is dan verantwoorde
lijk voor:

in bedrijfstellen
kennisoverdracht
docurrentatie
besch.ikbaarheid van rese.rve-orrlerdelen
adequate after sales savice

De productie is verantwoordelijk voor het:
verrichten van assemblageharrlelinJen
uitvoeren van le echolons (preventief) orrlerhoud
verhelpen van kleine storinJen

Deze 3 punten kunnen sarrenqevat worden in de uitspraak van een
afdelinJschef: "We xroeten de tent draaierrle houden".
Groot orrlerhoud en het verhelpen van ernstige storinJen gaat in
overleg en in samenwerkinJ met de :E!J'1.

ZChJel voor de :E!J'1 als de productie-afdelinJ geldt dat hun
ervarinJ gerelateerd is aan de aanwezige productiemiddelen.
Hie.rt>ij wordt orrlerscheid gemaakt naar hetgeen:

operationeel is in de productie (besturinJscultuur)
zelf aan applicaties wordt ontwikkeld
getest wordt op bruikbaarheid

Met name aan de a~tuur die in de productie wordt gebruikt,
wordt door de :E!J'1 veel waarde gehecht. AfbeeldIDJ 47 geeft een
overzicht van de doorsnee besturinJscultuur voor assemblagepro
cessen in de bezochte fabrieken.

I.J:x::atie

Althofen
D:>rdrecht
Tilburg
Wetzlar

Besturingscultuur

:FC20
:FC20
M68000jVME
:FC20

Afb. 47 Besturingscultuur in de bezochte fabrieken
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Bij het ontwikkelen van applicaties wordt veel kennis en eJ:Vari..nj
opJebouwd. Vaak wordt een nieuwe besturi..nj getest op zijn
bruikbaarheid door toepassi..nj in een prcrluctiemi.ddel. Bij deze
z<:X;1enaanrle pilot-projects wordt, voor zover de applicatie het
toelaat, ook gekeken naar de m:::qelijkheden voor arrlere toepas
si..njen.

Waararn virrlen de fabrieken de opJedane eJ:Vari..nj zo belangrijk? CP
deze vraag werd unaniem door de fabrieken geantwoord dat de
beheersbaarheid binnen de eigen organisatie de hocgste prioriteit
heeft. In paragraaf 8.2 wordt hier qJ i..njegaan.

Resteert het kennisniveau van de ElM en de prcrluctie. Het
kennisniveau van de ElM wordt gekwantificeerd als HIS-Elektro
techniek. De orrle.rstaard.e tabel geeft een globale procentuele
verdeli..nj van het scholi..njsniveau van ElM medewerkers.

TU 10% ± 5%
HIS 70% ± 10%
MTS 20% ± 10%

D:x:>r het toenemerde abstractieniveau qJ het gebied van bestu
ri..njen, mede als gevolg van de CAM ontwi.kkeli..njen, verwachten de
fabrieken in de toek.c:xnst. meer TU'ers aan te nemen.

In de prcx:iuctie varieert het scholi..njsniveau van on;;Jeschoold tot
rniddelbaar orrlerwijs. De on;;Jeschoolden en laaggeschoolden voeren
vast ornschreven assemblage-test- of 1lleetharrleli..njen uit. De
rniddelbaar geschoolden hebben de functie van reparateur of
operator.
Ook voor het prcx:iuctiepersoneel geldt dat zij veel belang hechten
aan de opjedane ervari..nj rret pra:iuctiemi.ddelen. Deze ervari..nj
wordt gebnllkt am kleine stori..njen snel te localiseren en zoveel
m:::qelijk te verhelpen. D:mkzij een nauwe sarrenwer~ tusssen de
£EM en de prcx:iuctie, probeert de ElM zoveel m:::qelijk tegerroet te
kamen aan de wensen van de prcx:iuctie. Een besturi..nj wordt dan ook
zo "doorzichtig" m:::qelijk ontworpen. De human interface meet
eenvoudig en duidelijk zijn. Realisatie m:::qelijkheden zijn:

lanpj es en knopj es rret verklarerrle tekst
lichtkranten
monitors rret verklarerrle tekst (informatiesysteern)
expertsystems

De eerste 2 worden veel toegepast in de praktijk. Monitors rret
verklarerrle tekst zijn in opkatst en expertsystems voor qJ de
fabrieksvloer zijn voorlopig neg niet te verwachten.

5amenvatterrl, zawel de EBi als de prcx:iuctie-afdeli..nj zijn direct
verantwcx:>rdelijk voor de continuiteit van de prcx:iuctie. Er wordt
zoooerrle veel ervari..nj opJedaan rret operationele prcx:iuctiem.id
delen.

De concepten en besturi..njsmiddelen sluiten aan bij het kennis
niveau van de EEM en de prcx:iuctie-afdeli..nj. Bij nieuwe concepten
applicaties of besturi..njen is de filosofie; bouw voort op hetgeen
betrouwbaar is gebleken in de prcx:iuctie.
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8.2 Beheersbaarheid binnen eigen organisatie

De fabrieken, Lh.b. de (E) EM, verstaan on:1er beheersbaarheid
binnen eigen organisatie:

het zelfstarrlig uitvoeren van (preventief) on:1erhoud
in eigen beheer repareren of zonodig vervangen van
storerrle enl0f defecte apparatuur
het realiseren van applicaties in eigen beheer

Dit heeft tot doel am de productie te allen tijde te gararrleren.
Treden er stori..njen op dan noeten deze zo snel m::gelijk gelocali
seerd en verholpen worden.

De ontwerpfilosofie van de fabrieken is; consistent voortbouwen
op concepten en middelen die hun betrouwbaarheid in de productie
hebben bewezen. Dit berust op het streven naar:

stabiliteit
consolidatie

Des te l~er vast wordt gehouden aan bekerrle concepten of
middelen, bijvoorbeeld de PIC, des te beter zullen de volgen:1e
eigenschappen zich manifesteren:

st.arrlaardisatie (steEds meer toepassi..njen)
gebruikersvrien:1elijkheid (iedereen kan er rnee werken)
servicevrien:1elijkheid (alle voorkamerrle stori..njen zijn
bekerrl en daarom snel verholpen)
beschikbaarheid (er ligt altijd no:J weI ergens een
m::rlule of apparaat)
hergebruik (Lh.b. software, maar ook hardware)
bedrijfszekerheid (de kinderziekten zijn eruit)
korte doorlooptijd van het project (hergebruik van
kennis)
prijsjprestatie verhoud.in:J (steEds optimaler gebruik
van kennis en middelen)

De fabrieken merken zelf op dat hun aanpak in de ogen van een
ontwikkelarrgevi..nj :

verouderd is
behouden:1 is
niet vernieuwend is

De fabrieken virrlen zich niet verouderd, weI behoudend, zeker wat
vernieuwi..nj betreft. Behouden:Iheid zien zij als een middel am te
komen tot een maxi:rnale beheersi..nj (zie de OOven:Jenoenrle eigen
schappen) van hun productiemiddelen.

De 2 bel~ijkste redenen voor vernieuwi..nj zijn:
een besturi..nj wordt niet meer gefabriceerd, er noet dus
een vervanger kcmen
de bestaan:ie besturi..njen voldoen niet aan de gestelde
eisen voor een nieuwe applicatie, er noet dus een
geschikte besturi..nj gezocht worden

In beide gevallen is de fabriek geclwon:Jen een onbe.kerrle besturi..nj
aan te schaffen. Waarbij zij zich niet noodzakelijker'wijs houden
aan de "preferred" hard- en software. Voordat een dergelijke
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besturirg operationeel kan zijn in de prcxiuctie, noet er ervarirg
mee worden opgedaan. Consequenties zijn:

aanschaf van hardware, syst.eensoftware, eventueel
applicatiesoftwa.re
vrijmaken van EEM-capaciteit
kennis vergaren (cursussen, workshops, voorstuclie)

Daze inleerperiode valt vaak samen ll'et een carrier-project. Da
belan;rijkste re:1en van een carrier-project is het drokken van
additionele kosten gevonrrl door de bo\renstaarrle opsommi.ng.
Dat de grootte van de EEM van invloed is op de nogelijkheden om
te vern.ieuwen nag blijken uit afbeel~ 48.

Aantal medewerkers locatie nieuwe besturirgen jaartal
TIM sinds 1985

17 Althofen geen
5 [)::)rdrecht geen

25 Tilburg M68000jVME 1985
MicroVAX (1988 )

50 Wetzlar M68000jVME 1986
MicroVAX 1986

Afb. 48 Int.rcductie van nieuwe besturirgen in relatie tot de
grootte van de EEM

In de vennel~ van nieuwe besturirgen zlJn PC's achterwege
gelaten, anrlat de inleerperiode daarvan relatief kort is. Da
grotere TIM's blijken beter in staat te zijn am tijd en geld vrij
te maken voor nieuwe besturirgen dan de kleinere.

8aIrenVatterrl, de fabrieken streven naar een zo groot nogelijke
beheersirg van de besturirgsapparatuur. Da aansch.af van onbekerrle
besturirgen wordt zo l~ nogelijk uitgesteld. Wordt dan toc.h
besloten tot de aanschaf van een nieuwe besturi..n3, dan noet deze
zo snel nogelijk inzetbaar zijn. Da kleinere fabrieks-TIM ( 20
medewerkers) beschi.kt niet over de middelen am de inleerperiode
snel te ovemruggen en stellen zich dan l"lO9' behouderrler op t.o.v.
vernieuwi..n3 .

8. 3 Ontwerpeisen voor operationele inzetbaarheid

uit 10 voorcalculaties van besturirgen voor assemblagenachines
bleek dat voor het functioneel testen (in bedrijf stellen) ± 15%
van het elektrische budget wordt i..n3eschat, hetgeen gemiddeld
f20.000,= is. Voor een gemiddelde PIC besturirg (programmagrootte
4 tot 8 kbyte, 50 tot 100 inputs/outp.Its) is de tijd, ben<:x:ligd
voor het in bedrijf stellen van het prcxiuctiemiddel, ca. 4 weken.
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Het opti.rraliseren van een productielijn neernt 3 tot 6 maarrlen in
beslag.
uit de cijfers blijkt dat het voldoen aan de eis van operationele
inzetbaartleid de nodige insparmig vereist.

Door 2 eisen te stellen aan het productiemiddel wordt de opera
tionele inzetbaarneid vergroot en het in bedrijf stellen ver
sneld. De eisen zijn:

het productiemiddel rroet onafhankelijk van zijn
orrgevin;J kunnen werken, zCMel autarna.tisch als in
harrlbedienin;3'
de besturin;J rroet doorzichtig zijn

Het onafhankelijk van de argevin;J kunnen werken wi! zeggen dat de
besturin;J bij de uitvoerin;J van zijn taak een starrl alone
besturin;J is. De besturin;J beschikt wel over camnunicatie facili
teiten, zcrlat interactie met de argevin;J m:::xjelijk is. Door de
besturin;J van zijn argevin;J te ontkoppelen wordt voorkamen dat
een werkplek stagneert als gevolg van:

een storin;J van de besturin;J uit een hogere besturin;Js
laag
een storin;J in de camnunicatie met arrlere besturin;Jen

Wanneer de besturin;J producttypen rroet kunnen orrlerscheiden heeft
dit gevolgen voor het productherkenningssysteern en een eventuele
p~ibliotheek. Beiden rroeten dan locaal beschikbaar zijn.

De harrlbedieni.rg is gewenst bij:
het in bedrij f stellen
het zoeken naar storin;Jen

Het stap voor stap doorlopen van alle bewerkin;Jen is bij de
boven;enoenrle punten een belCIDJrijk hulpniddel.

Een doorzichtige besturin;J vergroot de herkenbaarneid van de
functies van het productiemiddel. Wat het aspect doorzichtig
inhoud wordt nader uitgewerkt in paragraaf 8.4.

samenvatterrl, er wordt veel belarg gehecht aan de betrouwbaarneid
van de productierniddelen in de productie. storin;Jen uit de
besturin;Jsarrgevin;J trachten de fabrieken zoveel m:::xjelijk te
voorkamen door de productiemiddelen zo onafhankelijk m:::xjelijk van
hun orrgevin;J te laten werken. Deze eis en de neg te beschrijven
eis van doorzichtigheid, in canbinatie met de ervarin;J van de
bekerrle besturin;Jen versnellen het in bedrij f stellen en garanje
ren de bedrijfszekerheid.

8.4 Reduceren van complexiteit

Tot nu toe is bij de beschrijvin;J van de m:::xjelijke oorzak:en van
de inte:rpretatieverschillen gebleken dat er veel waarde wordt
gehecht aan:

ervarin;J
beheersin;J binnen eigen organisatie
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operationele inzet.ba.arl1eid

De (E) EM is van men.i..rg dat het reduceren van c:rnplexiteit hier
als een rode draad doorheen m::>et lopeno Dit zal met name het
beheers~saspectpositief beinvloeden 0

De EM kijkt dan onmiddellijk naar het pro:luctontwapo Irrl.irect is
het pro:luctontwap bepalerrl voor de wijze van besturen van
pro:luctierniddelen en de e:p:x::,uw van de bestur~sstructuur, zie
afbeelc:l.in;J 500 Het pro:luctontwerp bepaalt de pro:luctopbouw0 Uit
de pro:luctopbouw volgen de functies die de pro:luctierniddelen
m::>eten uitvoeren en de lay-out van de assernblagelijno
Als laatste volgen dan de bestur~en voor de pro:luctierniddelen,
die dan weer een orrlerdeel uit:rnaken van de bestur~sstructuur0

I pro:luctontwap I

prcrluctierniddelen lijn lay-out

'--__bestur~___"_en ____'~----~1___bestur~___"_s_s_tru__cturen ___'

Afbo 49 Relatie tussen pro:luctontwap en bestur~en cq
bestur~sstructuur

Het prcrluctontwerp m::>et zcdanig zijn dat:
autorratische assemblage technisch ncgelijk is
de c:rnplexiteit en de~ van de pro:luctierniddelen
gereduceerd wordt

De pro:luctontwerpnethexle ~ign for Assembly (DFA):
bevordert de naakbaarheid van pro:lucten
vermi.rrlert het aantal samenstellerrle orrlerdelen
reduceert de aIbeidsinhoud en kosten van prcrluctiernid
delen
vereenvoudigt de organisatie van de pro:luctie

DFA kornt dus te:Jerroet aan de eisen gesteld aan het prcrluctontwerp
en leidt tot een pro:luctopbouw volgens het "sarrlwich-principe"o
De EM vi..rrlt dat er ncx:J te weinig van DFA gebruik wordt gemaakto

Bij het ontwerpen van het pro:luctierniddel zijn de uitgangsp..mten:
ga uit van wat minirna.al nodig is om het prcrluctierniddel
te laten werken
rnaak gebruik van mxlules
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mechanische han:lelingen noeten herkenbaar zijn
het strikt scheiden van m:chanische han:lelingen
irrlien nocrlzakelijk controle han:leling
irrlien nocrlzakelijk refire han:leling

ce bewegingsvolgorde van assemblagema.chines is sequentieel, dit
wordt veroorzaakt door het scheiden van deelharrlelingen, wat
tevens de herkenbaarheid van de harrlelingen vergroot.

ceze bewegingsvolgorde wordt door de Em vertaald in een bestu
ringsprcx;rarnma, wat dus ook een sequenteel karakter heeft. ce
besturing draagt dus zorg voor de uitvoering van het prcx;rarnma.

Een operationele eis, die de prcrluctie-afdeling stelt, is de
fysieke herkenning van functies in de hardware van de besturing,
zeals:

voeding
geheugen
inputjoutput
rekeneenheid
cornmunicatie
interfaces

Er wordt dus de voorkeur gegeven aan het gebruik van II'lCrlu.les.
Resteert neg de besturingsprcx;rarnmatuur. Hier zijn 2 eisen van
belaI"B:

de beschrijfbaarheid
de overdraagbaarheid

ce eisen gesteld aan de besturing, met name aan de software,
maken de besturing "doorzichtig" voor de Em-medew'erkers en het
prcrluctiepersoneel.
Ret voorgaarrle kan samengevat worden in het schema. van afbeelding
50.

prcrluctontwerp --------------
1.......-..,..---'

prcrluctopbouw ---------- "sarrlwich-principe"

prcrluctiemiddelen ------- scheiclirx:Jsharrlel ingenjIl'lCrlu.les

jrncdules"doorzichtig"besturingen --------- '------_---=:._---'------'

Afb. 50 Reduceren van complexiteit van prcrluctontwerp tot
prcrluct
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Bij de bouw van proctuctiemiddelen vragen de fabrieken zich in het
gehele traject van proctuct.ontwe.rp tot en met besturi.njen,
continue af; kan het niet eenvoudiger? HieIbij wordt gebruik
gemaakt van hulpniddelen zoa.ls DFA, maar ook door ideeen en
ontwerpen te toetsen middels reviews met coll~'s.

Met reductie van CCiTple.xiteit streven de fabrieken naar een ~
grotere beheersi.nj van hun proctuctie-apparaat. Bij de realisatie
van eigen applicaties, beoordeli.nj van nieuwe besturi.njen enjof
besturi.njsstructuren is eenvaJd erg bel~ijk.
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~ Discussie

nx>r het a~even van relaties tussen verscheidenen waan1eIItingen
en bevirrlingen worden een aantal starrlpunten geformuleerd.
Paragraaf 9.1 heeft betrekking op de relatie tussen de ontwik
kelorrgevirg van besturi.n:3ssYst.e.I'ra1 en de uiteirrlelijke gebruikers
(de fabrieken) ervan.
Paragraaf 9.2 gaat in op de besturirgslagen Autanation Mcdule en
Workstation en de keuze van besturirgsa~tuur.

9. 1 De sarnenwerkirp tussen ontwikkelaars en gebruikers van
besturingssystemen

De fabrieken zijn het eens met de eis dat de huidige en toe
kornstige prexhlctieprocessen gebasee.rd noeten zijn op flexibele
automatiserirgssystemen. Voc>r de besturirgssystemen veI:VUlt het
CAM referentie m:xiel en de daarbij behoren:ie aanbevolen hard- en
software een voc>rbeeld.functie.
Op bIz. 21 van het CFT report 20/87 "Preferred Hardware and
Software Components for CAM Production Control System" staat in
de inleiding van het hoc>fdstuk over aanbevolen hard- en software
de volgerrle passage: "There may be places where, due to several
reasons, the preferred implementation structure cannot adequatly
be realised within a short time. There, for the time beirg, other
means may be selected. Such means, however, are considered. less
preferred by the CAM centre because they are not reasonable long
tenn solution for an integrated CAM system".
Juist deze "several reasons" zijn bepa.lerrl voc>r de verschillen
tussen de ontwikkelaars en gebruikers van besturirgen. De
verschillen werken remrnerrl op de gewenste intrcx:luctiesnelheid van
m:xierne prexhlctieprocessen.

Wat zijn die "several reasons"?
De fabrieken opereren (l1CXJ) redelijk autoncx:xn en hebben de
volgerrle kenrnerken:

korte termij n denken
locale starrlarisatie
hechten veel waarde aan kennis en ervarirg van de eigen
organisatie
houden rekeni.n:J met bestaarrle cultuur en infrastructuur
van besturirgen
stellen zware eisen aan prexhlctiemiddelen en besturin
gen m.b. t.:

beheersbaar binnen eigen organisatie
operationele inzetbaarheid
reductie van c.onplexiteit

Vanwege dit autoncme karakter zal het noeilijk zlJn om alge.Ireen
bruikbare methcxien en middelen te ontwikkelen voc>r de besturing
van prexhlctieprocessen. Buiten de ontwikkelingen van deze
methcxien en middelen is de ac:x:::eptatie ervan l1CXJ veel bel~

rijker. Uit de hoc>fdstukken 7 en 8 is gebleken dat de ac:x:::eptatie
van de verarrlerirgen in het prexhlctieproces een noeizaam proces
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is. De boven:Jenoem:ie kerJrrerken van de fabrieken zijn hier de
beperkerrle factoren. Het initiatief an dit proces te vereenvou
digen en te bespoedigen ncet uitgaan van de ontwikkelaars van
deze systemen. Kennistransfer is de kemactiviteit.

Een no;elijke werkwijze zoo kunnen zijn:

1. Verkrijg het vert.rotrwen van de fabrieken door het tonen van
een Production Control System (of delen ervan), volgens het
CAM referentie Il'Cdel, in een fabriek.
Ibor het toepassen van een dergelijk Production Control
System in de prcrluctie wordt de operationele inzetbaarheid
daadwerkelijk t:.eproefd. Productiestagnatie is een duidelijke
en harde graadmeter (laat zien dat het werkt) .

2. De :iJrplementatie van CAM referentie Il'Cdel dient klant-
gericht te zijn, aarrlachtspunten zijn:

doorgrorrlt de besturi.n;sfilosofie van de fabrieken; hoe
is het idee tot starrl gekomen?
kom t.e3'erroet aan de operationele eisen van de fabrie
ken; zij rroeten e.rmee werken
houdt rekeni.rB met de besturi.n;scultuur en besturi.n;s
infrastructuur van de fabrieken; zij rroeten het
besturi.n;ssysteern zelfstarrlig kunnen beheersen
zorg avoor dat de gekozen oplossi.n;(en) bedrijfsecono
misch verantwoord is voor de fabrieken; zij rroeten het
betalen

3. OrdersteUI1in;J van het Prcxiuction Control System ncet te
allen tijde gegararrleerd zijn (ook m afleveri.n; ery'of in
bedrijf stellen), aarrlachtspunten zijn:

support; adviseer niet alleen, maar l:::e:jeleidt ook
adequate after sales service; zijn er problemen help
altijd
reactiesnelheid; treden er problemen op help onmiddel
lijk
continuiteit; waarborg dit voor j aren

Ad.1 De eerste toepassi.n; zal de status van een pilot-project
rroeten krijgen. Een probleern hierbij is dat de fabrieken de
prcx:luctie geen proeftuin virden. De orrler punt 2 en 3
genoerrde aarrlachtspunten zullen dan ~ zwaarder wegen.

Ad.2 Dit vraagt veel geduld van de advisererrle en l:::e:jeleiderrle
partij ardat deze punten bepalerrl kunnen zijn voor de
aanschaf en intrcx::iuctie van besturi.n;smiddelen ery'of
systemen.

Alvorens de eerste gesprekken over een Prcxiuction Control
System tel:::e:jinnen, is het zinvol eerst een ro~ door de
gehele productie-afdeli.n; te naken. Inventariseer daarbij de
besturi.n;en en hun applicaties. Vraag t.evens mar nieuwe
besturi..rgen, ontwikkeli.n;en, toepassi.n;en, toekornstplannen
en cursusseI1. Alsmed.e mar de grootte van de EEM en het
gemiddeld kennisniveau.
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Deze infonnatie geeft een i.rrlruk van de (besturi.nJs) cultuur
en infrastru.ctuur van de fabriek. Tegen deze achtergrorrl
noeten de gesprekken plaatsvirrlen.

Ad.3 Hieraan noet door de advisererrle en begeleiderrle partij (de
ontwikkel~evi.nJ) zelf vonn worden gegeven. D.w.z. dat,
evenals orrler pmt 2, m=er klantgericht gedacht en gewerkt
noet worden.

Orrl.anks dat het initiatief tot actieve keruUstransfer uit noet
gaan van de ontwikkelaars van besturi.nJssysteIren is actieve
medewerking van de fabrieken een vereiste. Voor de fabrieken is
stan:lariseren van besturi.nJssysternen de kernactiviteit.

Mcx:]elijke aarrlachtsp.mten zijn:

1. Het eigen rraken van de achtergrorrlen van het CAM referentie
model. Bel~ijk hierbij is:

de verarrlererrle rnarkt en de invloerl op het prc:ductie
prcx:::es
het denken op lCIDJe termijn
het niveau van starrlaardisatie
de interpretatie van het begrip flexibiliteit
het objectiever en rationeler beoordelen van de eigen
situatie

De bovenstaarrle pmten hebben allemaal te rraken met een
verschuivi.nJ van locaal naar globaal opereren als irrlus
triele orrlemE!Illin;.

2. De kernactiviteit starrlaardiseren heeft hier de hocgste
prioriteit. stan:iaardiseren kost gezien op korte termijn
geld. Ibor het eigen rraken van de orrler pmt 1 genoem::1e
achtergrorrlen van het CAM referentie rnodel is in te zien dat
standaardisatie op de lCIDJe termijn en gezien vanuit de
gehele orrlemE!Illin; geld bespaart.

Standarisatie zoo gestimuleerd kunnen worden door:
bij besliss~culaties de kosten voor besturi.nJen
van Prcduction Control Systems geschikt voor CAM, niet
alleen te relateren aan een project maar ook te
beoordelen op hun geschi.ktheid voor een integrale
flexibele prc:ductie strategie
besliss~culatieste relateren aan de uitstoot van
in±irect.e arl:leid, te denken valt hierbij aan:

kosten voor orrlerhoud. (stimuleri.nJ preventief
orrlerhoud.)
kosten voor registratie en verwerking
prc:ductiegegevens (infonnatiesysteem)

3. Het management client zich uit te spreken voor st.ar:darisatie
op orrleITleltli..rgsnveau. Prableem blijft de enonn snel
verarrlererrle ontwikkeli.nJen op het gebied van de micro
elektronica en carnp..1ter aided tedmolCX3'ien.
Confonneren aan de aanbeveli.nJen van het CFT heeft hier de
voorkeur. Het CFT is zo in staat algemeen toepasbare
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methoden en middelen te ontwikkelen voor de fabrieken.
'!'evens werkt clit bevordererrl voor de interact.ie tussen
ontwikkelaars en gebrui.kers van besturi..rgssystemen, dat
belangrijk is voor de evaluatie van deze systemen.

Een aantal goede voorbeelden van st.a.rrlarisatie zijn:
PI.C ; fC20, MC20, MC30
minic::e:xtpUter ; PSOO

De M68000jVME wordt als "~ star" gekenmerkt. Probleercqeval
len zijn:

PC's
ran:1a~tuur

act.ive labels

Samenvatterrl, voor het overbruggen van het alltuurverschil tussen
de ontwikkelaars en de gebrui.kers van bestur~ssystemen zijn
kennistransfer en starrlariseren de kernact.iviteiten.
Het initiatief client uit te gaan van de ontwi.kkelaars in de vonn
van kennistransfer, de aarrlacht.sp..mten zijn:

verkrijg het vertrouwen van de fabrieken door het tonen
van toepass~en in daadwerkelijke prcrluct.ie
houdt rekening met de operationele eisen, de bestaande
bestur~sstnlctuur, kennis en ervar~ in de fabriek.

De fabrieken noeten st.a.rrlariseren, belangrijke aspect.en zlJn:
probeer op lange tennijn te denken, ga uit van het
belang van de gehele orrlernemi.ng
sd1ep voorwaarden an te kunnen starrlariseren
het management noet zich uitspreken voor starrlarisatie
op orrlernemi.ngsniveau en zich daarbij confonneren aan
de aanbevel~envan het CFT

9.2 Automation Mcx:lule Controller en Workstation Controller.

Alleen het uitvoeren van de in paragraaf 9.1 beschreven werkwij
zen is niet voldoerrle. Voor een versnelde acceptatie van de
aanbevolen middelen en methoden is het van belang dat daar binnen
het CFT consensus over wordt hereikt, i. h. b. voor het CAM centre
en ~ineer~. Worden alleen de Autanation Mcx:lule Controller en
Workstation Controller in beschouw~ genornen, dan zijn de
betrokken groepen:

CAM centre
Prcrluct.ion Control System Architecture

~ineer~
System SUWOrt
Machine Control Systems
Machine Control Projects

De fabrieken volgen een bottom-up strategie voor de i.nplementatie
van het CAM referentie m::::d.el. De orrlerste 2 lagen zijn daannee
van grcx::>t belan;:r arrdat deze de basis vonren voor de toekomstige
CAM structuur in de fabrieken.
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De fabrieken zlJn begonnen met de implementatie van de Worksta
tion Controller (en de J<oI:peling hiervan met de Autanation Module
Controllers). Het CFT behoort daar als ontwikkelaar van bestu
ringssystemen een passen:le oplossing voor te hel:::ben, die dient
voort te komen uit de beschreven werkwijze in paragraaf 9.1.

In deze paragraaf zal getrac:ht worden de waarnemeningen en een
aantal bevirrlingen in verbarrl te bren;]en met de te verwac:hten
ontwikkelingen voor de Workstation Controller en de Autanation
Module Controller.
Mcx3"elijk kunnen dit uit:.gaIxJspunten zijn voor een cliscussie bi.nnen
het CFT. De uit:.gaIxJspunten zi j n:

1. De interpretatie van het CAM referentie m:xiel blijkt bij
assernblageprocessen niet eerrluidig te zijn. Werkplekken
worden als Autanation Module en ook als Workstation aa.n:3'e
duid.
In beide gevallen virrlt het transport van een product plaats
tussen de werkplekken. Volgens het CAM referentie m:xiel mag
transport van een product alleen tussen Workstations
plaatsvirrlen.

Bij eenvoudige assernblagelijnen is een bovenliggerrle
besturingslaag aanwezig. De functies beperken zic:h tot:

ver- en bewerken van gegevens c. q. infonnatie afkanstig
van Autcmation Modules
het centraal uitvoeren van collectieve taken van de
orrlerliggerrle besturingen
een combinatie van de 2 bovengenoerrde functies
het initieren van een preventief orrlerhoudsprogranuna
voor de Autanation Modules

Deze besturingslaag wordt aa.n:3'erluid met Workstation Control
ler. Dit is geen volwaardige Workstation Controller. De
Workstation Controller kent crus meerdere uitvoeringen. Uit
het bovenstaarrle blijkt dat de overgaD3' van Autcmation
Module naar Workstation door de fabrieken met de ncxtige
vrijheid bepaald wordt. Dit is niet bevordelijk voor de
eerrluidigheid van het CAM referentie m:xiel, van de keuze van
de besturingen en van de invulling van de bovenliggerrle
besturingslagen.

2. De fabrieken hanteren bij het ontwel:pen van besturings-
systemen de volgerrle re:rels:

streef naar zelfstarrlige werkplekken, ga daart>ij uit
van wat minimaal ncxtig is am het productierniddel te
laten werken
zorg ervoor dat het productiemiddel onafhankelijk van
de besturi.ngsatgeving kan werken.
probeer het down leaden van progranuna' s te voorkanen
laat gegevens en infonnatie daar waar ze bruikbaar
zijn, d.w.z. bij het product of het productiemiddel
geef alleen gegevens c.q. infonnatie door aan hogere
besturingslagen als deze daar bruikbaar zijn, bereidt
dit zoveel rrogelijk voor in de orrlerliggerrle bestu
ringslaag
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probeer besturi..rqstaken zoveel mJgelijk locaal af te
harrlelen en voorkan daannee "overkill" in 2 opeen
volgerrle besturi..rqslagen

Wordt er Voortgel::x:>uv.ti. op deze ontwerpregels dan heeft dit
gevolgen voor de hcgere besturi..rqslagen. De fabrieken hollen
het CAM referentie m::rlel uit door besturi..rqstaken zoveel
mcgelijk locaal te laten uitvoeren.

Bij harrlhavi..rq van de aanbevolen middelen en methcrlen
ontstaat dan in de hcgere besturi..rqslagen een "overkill" aan
rekencapaciteit.

3. De gevolgen van active labels zijn i..rqrijperrl. Allereerst
een vergelijk.i.n3" met de mechanische ccx:leringsblokjes en
ba.rccrles .
De med1anische ccx:leringsblokjes hebben als voordeel dat de
infonnatie bij het prcduct blijft, een nadeel is de beperkte
hoeveelheid infonnatie die meegegeven kan worden. Daaren
tegen kan aan een baraxie een grate hoeveelheid infonnatie
toegekerrl worden. Nadelen zijn echter dat er een besturings
stnIctuur voor na:lig is en de infonnatie en het prcduct van
elkaar gescheiden zijn.
Een active label biedt de voordelen van beide. Tegenwoordig
zijn active labels qua afmetingen geschi.kt voor assem
blageprccessen van discrete prcducten. Bij lage 5 bevat
verdere specificaties van een active label van het fabrikaat
Bosch.
Het is een goede basis voor prcductidentificatie en een
infonnatiesysteem. Tevens kan door het beschikbaar komen van
geheugenuitbreid.in3en voor besturingsapparatuur locaal een
prcgramma-bibliotheek en een kleine database ofgebour,.,d
worden.
Active labels en geheugenuitbreidingen geven de besturingen
locaal meer mJgelijkheden voor zelfst.an:lige afh.arrleling van
besturingsactiviteiten.
Active labels geven de fabrieken de gelegenheid om hun
ontwerpregels 1"'lCX3' meer na te streven. De vraag is nu: wordt
het CAM referentie m::rlel zo niet verder uitgehold door de
toepassi..rq van active labels?

4. De fabrieken wensen hun besturi..rqsapparatuur in te zetten op
zoveel mJgelijk besturingslagen. C'e argurnenten hiervoor
zijn:

de bekerrlheid met de besturi..rqsapparatuur
de besturi..rq biedt de mJgelijkheden
de prij s/prestatie verhouding wordt verbeterd

Hetgeen leidt tot een gering aantal soorten besturi..rqen en
een goede beheersbaarheid ervan.
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5. M.b. t. besturi..n;sapparatuur de volgerrle constateri..n;en:
een toenemerrl gebruik van de PC, Lh.b. voor infonna
tiesystemen waarbij de gegevens verkregen worden van de
PIC's van de prcrluctiemiddelen
de opkomst van de M68000jVME als Il'achinebesturi..n;. De
M68000jVME heeft t.o.v. de PIC (~) dure inp..It/output
kaarten, deze zijn ca. 2,5 Il'aal dLrurder. Tevens blij ft
de M68000jVME achter in snelheid bij de PIC, zie
omerstaarrle tabel

minimum mi.niJm.nn
cyclustijd inp..It/output

(rnechanisch) re5FOnsietijd

PIC 1,6 s 1ms
M68000jVME
(Il'aC 68k) 4 s 10 IDS

M68000jVME
(RAS ,RUN-<>N) 4 s 20 IDS

De M68000jVME is breed inzetbaar op meerdere
besturi..n;slagen (Automation Module, Workstation,
cell/Line)
De M68000jVME is geschikt voor verschillerrle uiteen
loperrle applicaties (besturen, meten, testen, infonna
tiesystemen)
De hoge verwachti..n;en van active labels en hun
gesch.i.ktheid voor directe comrmmicatie met de a:xnputer
(bijvoorbeeld de M68000jVME)

~ gram van bovenstaarrle constateri..n;en volgen nu een
aantal discussiep..mten m.b. t. de PIC, PC en M68000jVME. Deze
zijn achtereenvolgens:

De omerstaarrle punten kunnen gezamenlijk gevolgen
hebben voor het toepassi..n;sgebied van de PIC, t.w. :

een toenemerrl gebruik van active labels
een betere gesch.i.ktheid van de M68000jVME als
machinebesturi..n;
de ontwikkeli..n;en op het gebied van infonnatie
systemen enlof CAM structuren

Qrrlat de M68000jVME ZCMel machinebesturi..n;srrogelijk
heden als communicatiefaciliteiten heeft kan deze een
concurrent van de PIC worden. Mogelijk is een herdefi
nieri..n; van het toepassi..n;sgebied van de PIC gewenst?
De PC wordt veel gebruikt in een eenvoudig infonnatie
systeem. De PC vult de PIC aan, am::lat deze mirrler
geschikt is voor de ver- en bewerking van gegevens c. q.
infonnatie en datacommunicatie. De PC heeft als groot
voordeel de brede acceptatie over de gehele wereld. Een
nadeel is de enoure beschi.kbaarheid van allerlei typen
en merken. De M68000jVME heeft als grootste voordeel de
brede inzetbaarheid. Nadeel is tot nu toe de beperkte
beschi.kbaarheid van software. Is de PC een tijdelijke
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oplassi..n;j of zal deze zich harrlhaven naast de opkomst
van de M68000jVME?
De MicroVAX en M68000jVME beconcurreren elkaar op:

aanschafprij s
beschikbaarheid van software

De aanschafprijs van de MicroVAX is de laatste tijd
sterk gedaald. De MicroVAX is nu aantrekkelijk.er
geworden ardat al veel software beschikbaar is. De
fabrieken hebben een voorkeur voor de M68000jVME (o.a.
als opvolger van de PaOO) vanwege de brede inzetbaar
heid en de aantrekkelijke prijs. De besch.ikbaarheid van
software laat te wensen over. Versnelde ontwi.kkeling
van software voor de M68000jVME is een ncx::x:1zaak. De
keuze tussen M68000jVME en MicroVAX zal voorlopig
bepaald worden door de prijs.

Sarne.nvatten:i, het CIT dient consensus te bereiken over de taken
en verantwoordelijkheden van de Automation Mo:Iule Controller en
de Workstation Controller. Dit is van groot beliID3' orrdat de
fabrieken irnniddels net de bnplementatie van deze Controllers
begonnen zijn. Deze Controllers vomen de basis voor hun toekorn
stige CAM structuur.
Belangrijke punten zijn:

het grensgebied tussen Automation Mo:Iule en Workstation
de meerdere uitvoeringsvomen van de Workstation
Controller
het streven van de fabrieken naar locale afhan:jeling
van besturingstaken.
het toekcmstig gebruik van active labels
de brede inzetbaarheid van de M68000jVME en de ncge
lijke gevolgen voor de PlC, Fe en MicroVAX

111



COnclusie

De toekanstige fabrieken mJeten snel inspelen op de verarrlerin;Jen
in de markt. Een vergelijki.nq met de huidige fabrieken gooft een
aantal verschillerne kenmerken, t.w.:

toekomstige fabriek
fabriek is in't.a:3raal
orxierdool van de orxie.rnemin:J
large tenni.jn strategie
globaal opereren

huidige fabriek
fabriek is autonoam

korte termijn strategie
locaal opereren

Voor de toekomstige besturirgssyst.emen is het CAM referentie
IOCldel ontwi.kkeld. De interpretatie en inq:>lementatie leveren
problemen op vanwege eisen die voortkcJnen uit de bov€n3'enoenrle
kerIroorken van de huidige fabrieken.
De fabrieken hechten vool waarde aan:

de bestaan:ie besturi.n3"scultuur en infrastructuur
de bestaarrle kennis en ervarin;J
de beheersbaarheid bi.nnen de eigen organisatie
de operationele inzetbaarheid van de productiemiddelen
het reduceren van canplexiteit

Hetgeen leidt tot:
stabiliseren en consolideren van het best.aan:ie be
sturirxJssysteern
brede inzetbaarheid van besturin;Jen
behouderne c:pst.elli.ng t.a.v. vernieuwin;J

Het initiatief an de huidige fabriekscultuur te dooIbreken mJet
uitgaan van de ontwikkelaars van het CAM referentie IOCldel, arrdat
zij bekerrl zijn met de toekanstige anstarrligheden en eisen.
Actieve kennistransfer is daarbij de ken1activiteit.
De aa.rrlachtsp.mten zijn:

laten zien dat een Production COntrol System volgens
het CAM referentie IrOdel werkt in daadwerkelijke
productie-processen
wees klantgericht naar de fabriek bij de interpretatie
en inq:>lementatie van het CAM referentie IOCldel, d.w. z .
Jean tegerooet aan de ~e operationele eisen van de
fabrieken.
zorgen voor aargepaste adviserirxJ, begeleidi..n;J en
adequate after sales services

Verder is het belargrijk dat er concrete systemen en producten
bestaan op basis van het CAM referentie IOCldel. Can wordt het
lOOgelijk dat middelen en methcxien die als "preferred" worden
aar¥Jemerkt ook geaa:ept.eerd worden door de fabrieken. De Auto
mation Module Controller en Workstation COntroller zijn hier van
strategisch belarg ardat deze COntrollers de basis vonnen voor de
CAM stnlctuur in de fabrieken (oottan-up inq:>lementatie).

Het gaat daarbij an betaalbare oplossi.ngen die aansluiten bij de
best.aan:ie besturi.n3"scultuur en infrastJ:uctuur van de fabrieken.
Een actief markt-orxierzoek (bijvooIbeeld d.m.v. een enquete) kan
hierbij een orxiersteun.in3' zijn.
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VCXJr de fabrieken is st.an:laardiser de kernactiviteit.
AaOOadltspunten zijn:

large tenni.jn denken
niveau van starxlaardisatie
scheppen van vCXJrwaarden an te kunnen starrlariseren
op omernem:inJsniveau
confo:rmaren aan aanbevelingen vCXJr CAM

VCXJr zowel de ontwi.kkelaars als geb:ruikers van besturingen geldt
dat het bestaan van keuzecriteria de juiste keuze van een
besturing of besturingssysteem met gararrleert. I:bor verschillen
in kennis, ervaring, interpretatie, argeving en beschikbare
middelen kunnen keuzen gemaakt worden die volledig van elkaar
afwijken (maar wel functioneren in de praktijk) .
Een:iuidigheid in de interpretatie van de keuzecriteria noet als
doe! gesteld worden an de keuze CXJk eerrluidig te laten zijn.

uit het bovenstaande mag met geconcludeerd worden dat het CAM
referentie m:xlel met voldoet. De bezoc:hte fabrieken zijn geridlt
op het produceren van discrete producten. Het CAM referentie
m:xlel is niet alleen ontworpen vCXJr de assemblage van dergelijke
producten, maar CXJk vCXJr de toepa.ssing in am:1ere fabricageproces
sen (chip- en procesin:iustrie) waar geheel arrlere kernnerken en
eisen gelden.
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Yoorreed.olen +
:r:ljlljDeD

AGAY

)10 .ec./stetlon

Indlylduele kar

.ontale po.ltle opD••e +
bekkeD + IDle,vellen

.eaktolereDtle +

.eryo + ylslon

robot

eDkely. teD'. revolver
taD,wlsael,unlY.refereDtle.

toeyoer.tatlon.

FIDeDclele e.pekt.n

Inve.terlD'. ter.ljD
eCOD. leYeDaduur

totale Iny. per oDderd•• l

apec.1DY•• t. per oDderdeel

koaten p.r ond. per jear

Sill SIII/VTS VRS/VTS AOAY

looptlJd produkt looptlJd prod. concept ecoD.Yerouderlnl ecoD.Yerouderln,
( ) = 2 jeer) (>= 2 jeer) (4 jeer) (4-7 jeer)

r 100.000 r 100.000 r 120.000 r 140.000

r 100.000 r 85.000 f 45.000 r 25.000

r 80.000 r 76.000 r 74.000 r 73.000



INTS OF INTEREST

10pe that the very detailed list will not discourage you.
e list must be seen as a guide for the lnterviews, most
~ject will be discussed integral.

;,anisation

1eral information factory
?roducts

diversity
quantity

1urnber of employees
)rganisation scheme
xJuct development department
jesign for assembly
:omputer aided design
:hanisation department
)rganisation scheme
Eunction description
~ucation level
sembly line
)rganisation scheme
~unction descriptions
~ucation level
ject
oorperation with others
o-makership
esponsibili ties
lanning
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product

history
diversity

family
subas semblies

layout
assembly sequence
technology used for parts
product changes

quantity
character
mechanical consequences
control consequences

descr:.iption of the market
production quantity
economic lifecycle product
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isembly line

ocess description
technology, for instance: PCB assembly

mechanical assembly
final assembly
etc.

eduction layout
standalone units
mills
lines
manual stations
robots
buf.fers
stocks
transport
exibili ty
modularity
exchangeabi li ty
capacity
extension facilities
batch size
ality
ppm
refire facilities
repair facilities
failure rate
~haracter failures
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control equipment

description
hardware

for instance: PC20
P800
PZOOO
P3100
P3200
68000
MICRO-VAX
etc.

memory
media

RAM

ROM
floppy-disc
tape

capacity
software

operating system
language
development system

communication facilities
protocol

function description
host
slave
input
output
control
measurement

control equipment choice
standard hardware
specific hardware
standard software
specific software
planning software project

control
human interface
standalone
hierarchy

task from/to higher or lower control level
data from/to higher or lower control level

control levels
device controllers
automation module controllers
workstation controller
workcell/line controller

management information system
kind of information
ip.formation density
where which information?

f lexl.bl.l1. t 1•
reprogrammabl.lity
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management information system

information description
process
product
production

information density
Fresentation

display
printer

objective
production optimalisation
quality improvement
production planning
failure detection
statistics

equipment
sensors
AID convertors
hardware
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~fficiency

,hifts
rorking hour 5

hroughput time
.abour time

ietup time
:hange over time

Itilization degree
'unning-in curve

)roduction quantity
:ycle time

itocks
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costs

economic life cycle product
product cost / time
product costs / production quantity
economic life cycle assembly line

investment calculation
pay back time
return of investment
cost of ownership

technical lifecycle
assembly line
control equipment

reuseability
assembly line
control equipment

quality curve products
failure rate equipment
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LOCATION OF THE FACTORY

THE NUMBER OF EMPLOYEES IN YOUR EBM : .

BY ANSWERING ONLY THE ACTUAL STATE IS IMPORTANT !

PLEASE WRITE AFTER EACH ANSWER THE YEAR OF INTRODUCTION IN
YOUR EBM.

WHICH CONTROL EQUIPMENT DO YOU USE ?
============~=====================

CONTROL EQUIPMENT YEAR

VAX

MICROVAX

M68000/VME

PDP/11

P800

P2000

P2000C

P3100

P3200

YES

IBM AT

IBM XT

APPLE II

EPSON HX20

OTHERS ?
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WHICH DEVELOPMENT SYSTEMS (HARDWARE) DO YOU USE ?
===============================================

DEVELOPMENT SYSTEM (HARDWARE) YEAR

VAX

MICROVAX

M68000!VME

PDP!11

FALCON

P800

P2000

P2000C

P3100

P3200

YES

IBM AT

IBM XT

APPLE II

PC20

MC20

MC30

PLC 782

OTHERS ?
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WHICH OPERATING SYSTEMS DO YOU USE ?
~==========;======================

BIJLAGE 4

OPERATING SYSTEM

VAXELN KERNEL

DRM

ERM

MICROPOWER

RSX (& RMS)

SMT+

OTHERS ?

ON WHICH DEVELOPMENT SYSTEM (HARDWARE) ?
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WHICH COMPUTER LANGUAGES DO YOU USE ?
==;================================

BIJLAGE 4

COMPUTER LANGUAGES

ADA

FORTRAN 77

C

RTL/2

MICROPOWER PASCAL

TURBO PASCAL

BASIC

ACTS

RUNON

ASSEMBLER

OTHERS ?

FOR WHICH CONTROL EQUIPMENT ?
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WHICH PHYSICAL COMMUNICATION FACILITIES DO YOU USE ?
~~========:========================================

PHYSICAL COMMUNICATIONS FACILITIES

CURRENT LOOP

V24 / RS232

RS422 / RS485

IEEE 488

LOCAN

OTHERS ?

BETWEEN WHICH CONTROL EQUIPMENT? YEAR

· .

· .

· .

· .

· .

· .

· .
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WHICH COMMUNUCATION PROTOCOLS DO YOU USE ?
========================================

COMMUNICATION PROTOCOLS

ASYNCHLINK

LTP

DDCMP

OTHERS ?

ON WHICH PHYSICAL COMMUNICATION FACILITIES? YEAR
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@) - BOSCH
Flexible Automation

BIJLAGE 5

dentifikations- und Datenspeichersystem
10 BOlE

Das "dezentrale Leitsystem"

10 aO/E ist das zukunftssichere
Leit·, Identifikations- und
Oatenspeichersystem fUr den
sicheren Produktionsablauf.

- Einfaches Programmieren
uber Personal-Computer

- Oatenspeicher von a K-Bytes
- Standard-Normschnittstelle

(DIN 66019)
- Beruhrungsloses Abtasten

wahrend des Bewegungsab
laufes
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Moderne Fertigungssysteme stellen erhbhte Anforderungen an schnelles und sicheres Erfassen, Speichern
und Verarbeiten von immer mehr Daten in Fertigungs- und Transportablaufen z.B.:

Fertigungsprotokolle
Typ-fTeile-Nummern

- Fertigungsdurchlauf-Information (Standort, Wegeverlauf, Ziel)
Fertigungsprogramme
Einstellwerte
Prufdaten
Qualitatsdaten u.v.m.

Der einstmals bewahrte Fertigungslaufzettel oder die Warenbegleitkarte wird der Mehrzahl dieser gestiegenen
Anforderungen nicht mehr gerecht. Der Ausweg uber reine WerkstUckidentifikation und Datenverwaltung in
lentraler Leittechnik erweist sicn in komplexen Systemen zunehmend als Sackgasse.

In dieser Situation hat nun Bosch den Laufzettel abgelbst durch

ID BOlE - das "dezentraie Leitsystem"

Gesell 8. .. .
.. .

. ..: . .
384~o&ofAS' • • ' .. _

-.
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Anwendungsbeispiele:

Komplexe Transportanlagen
Fahrerlose Transportsysteme (FrS)
MaterialfluBsysteme
Lager-/Kommissioniersysteme

- Identifikation und Datenspeicherung in f!exiblen FertigungsstraBen
Ein-/Ausgangskontrolle von Paletten und Containern
Behalterbestandsfuhrung
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:hnische Daten

~icherkapazitat,

MDT/E

8 K Bytes

SLS/E

512 Programmzeilen In 32 Bausteinen
6 K Bytes Vergleichsdaten in 32 Baustelnen

1reib-/
,eabstand

hutzart

Hauptrichtung
90 e dazu

15mm
10mm

IP67 IP65

78 x 40 x 18,5 mmmessungen

wenderschnittstelle

~rsorgung

~stell-Nr.

78x120x45mm

seriell, 20 mA Linienstrom (TTY)
Protokoll nach DIN 66019
10 ProzeBeingange
2 ProzeBausgange 500 mA
8 ProzeBausgange 100 mA

24 V kurzschluBfest

induktiv durch SLS 24 V ==

80 - MDTIE Datentragerset
cl. Universal-Befestigungssatz, passend auch fUr TS 0)

80 - SLS/E Schreib-/Leseeinheit
cl. Universal-Befestigungssatz)

80 - DPS/E Diagnose- und Programmiersystem

eckanschlusse fUr 10 80 - SLS/E
weils mit 2,5 m Kabel und freien Enden)

3842401 840

3842401 841

3842401 842

80-SA 1

l30-SA2

80-SA3

0-SA4

80-SA5

RechneranschluB

RechneranschlUB -to 2 E/2 A (500 mAl

2 E/2 A (500 mAl

2 E/2 A (500 mAl + 8 E/8 A (100 mAl

wie SA 1 + SA 4

3842401 739

3842401740

3842401741

3842401 742

(in Vorbereitung)

,ssende Montagesatze fUr Transfersysteme
Jsch FMS - TS O/TS 2/TS 4

O-MDT/E

::sO-SLS/E

80-SLS/E
"naerungen \,o'"enailen

Montagesatz fur TS 2,/TS 4

Montagesatz fur TS 0

Montagesatz fUr TS 2/TS 4

143 3842328276

3842328200

3842328201
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:insatzbeispiele

IIo

BOSCHMobiler Oater:!trager ~I
10 BO-MDT/E .

~======-;;;;;;;;;;;J

InGuktive Oatenubertragung

Schreib-/Lesestation ~B=O=S=C=H==@l==([)==~==::.f1
1080 - SLS/E

o o

Steckanschlu13system

10 80-SA 3 r ~
1080-SA3 J-- ~

1080 - SA 1 j --,1080-SA4 1080-SA4 1080-SA2 -I
I
I

serielle I
Proze13- 24 V= Proze13- 24 V= Strom- Proze13-
E/A E/A Schnittstelle E/A

~R

[gl
SPS Rechner

Selbstandiger Betrieb mit speicher- 144 Betrieb mit Rechner
Betrieb programmierbarer

Steuerung
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<omponenten des 10 80/E-Systems.

lobiler Datentrager
180 - MDT/E Beruhrungslos induktiv beschreib- und lesbarer Datentrager

- 8 K-Byte Spelchervolumen
- Datenerhalt mind. 5 Jahre
- Gezielter Zugrifi auf Daten vom Byteblock b:s zum Bit
- Unempfindlich gegen Schmutz
- Hermetisch dicht
- Wartungsfrei
- Datenubertragung wahrend der Bewegung der Datentrager
- Ubertragung in mehreren Datentragerorientierungen mbglich
- Batterie auswechselbar

~obile Datentrager wird als Set mit einem Universal-Sockel zur Befestigung auf ebenen Flachen geliefert.
jas Bosch FM S-System gibt es passende Montagesatze.

chreib-ILesestation
) 80 - SLS/E Anwenderprogrammierbare stationare Schreib-/Leseeinheit

mit lokaler Steuerungsintelligenz

- ProzeBtaugliche Ein- und Ausgange
- Ein- und Ausgange fUr einfachen AnschluB an lokale Steuerungen und SPS
- AnschluB an Personalcomputer und ProzeBrechner uber genormte serielle

Schnittstelle mit Protokoll nach DIN 66019
- Einfache Bausteinprogrammierung
- Aile Systemkonfigurationen mit nur einer SLS-AusfUhrung
- Einfache AnschluBtechnik durch Stecksystem (10 SO-SA 1... SA 4)

Schreib-/Lesestation ist uber die reine Datenubermittlung zwischen Datentrager und angeschlossenem
rner hinaus in der Lage, gelesene Daten nach programmierbaren Kriterien auszuwerten und mit Hilfe der
lund Ausgange direkflokale Reaktionen auszulbsen (z. B. Weichenansteuerung in einem Transportsystem).
r Anbau an das Bosch-FMS-System stehen verschiedene Montagesatze zur Verfugung.

iagnose- und Programmiersystem
80 - DPS/E Transportables, netzunabhangiges Diagnose- und Programmiergerat

mit komfortabler BedienerfLihrung

Lesen der Daten im mobilen Datentrager
Schreiben von Stammdaten in den mobilen Datentrager

- Erstellen und Andern von Programm- und Datenbausteinen in der Schreib-/
Lesestation

- Transportabler Zwischenspeicher fUr Programme und Daten
- Steckbare Module zum Ankoppeln des Diagnose- und Programmiersystems

an die Schreib-/Lesestatlon und den mobilen Datentrager
- Fehlerdiagnose 1m mobilen Datentrager und der Schreib-/Lesestation

~
agnose- und Programmiersystem erfullt gleichzeitig die Aufgaben eines Datensichtgerates und eines
mmiergerates fur die Schreib-/Lesestation. Die Ankopplung an die Schreib-/Lesestation ist draht
den uber Stecker oder auch - wie beim mobilen Datentrag~r - drahtJos mbglich.
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