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SAMENVATTING

Flexibele produktiesystemen (FPSen) z1Jn geautomatiseerde produktie
systemen die zijn uitgerust voor de vervaardiging van discrete
werkstukken in kleine tot middelgrote series. Zij komen voornamelijk
voor in de verspanende sector van de onderdelenproduktie. Een kenmerk
van deze FPSen is dat het uitvoeren van de bewerkingen, die een bepaald
werkstuk moet ondergaan, veelal zijn geconcentreerd op een machine.
De flexibiliteit van een produktiesysteem kan worden beschouwd als
zijnde opgebouwd uit de grootheden systeemreaktiesnelheid en
systeemveelzijdigheid. FPSen hebben in vergelijking met job-shops een
hogere systeemreaktiesnelheid en een kleinere systeemveelzijdigheidi in
vergelijking met flow-shops geldt precies het tegenovergestelde. Door
het inzetten van FPSen in de produktie zal in het algemeen de
flexibiliteit slechts in beperkte mate toenemen.
Bijna twintig jaar na de introduktie van het eerste FPS is er van een
grote doorbraak in het toepassen ervan nog geen sprake. De lage
efficiency van deze systemen kan worden gezien als het belangrijkste
struikelblok. Het verminderen van de problemen met de produktiebesturing
van FPSen met een gemengde structuur kan een aanzet vormen voor het
verbeteren van deze situatie. Bovendien ontstaan hierdoor mogelijkheden
voor het inzetten van FPSen in andere toepassingsgebieden.
Nieuwe, veelbelovende besturingsinstrumenten blijken teveel beperkingen
met zich mee te brengen om aan het verminderen van de genoemde problemen
een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren.
Voor het besturen van FPSen is een besturingsconcept ontwikkeld, dat weI
perspectieven biedt met betrekking tot de produktiebesturing. Dit
besturingsconcept is gebaseerd op DACIS en wordt in het verslag
beschreven en aan de hand van een toepassing gedemonstreerd.
Voor het realiseren van een echte flexibele besturing voor een flexibel
produktiesysteem moet echter nog veel onderzoek worden verricht.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

-4-

Een flexibel produktiesysteem (FPS) is een geautomatiseerd produktie
systeem dat is uitgerust voor de vervaardiging van discrete werkstukken
in kleine tot middelgrote series. Flexibele produktiesystemen (FPSen),
die voornamelijk in de verspanende sector van de onderdelenproduktie
voorkomen, staan momenteel erg in de belangstelling. Dit blijkt onder
andere uit het aantal onderzoekingen en congressen over dit onderwerp en
de regelmaat waarmee er in de afgelopen jaren over is gepubliceerd.

Bet doel van dit onderzoek was het verkrijgen van een beeld over de
stand van zaken met betrekking tot flexibele produktiesystemen in het
algemeen en de rol die de produktiebesturing daarbij speelt in het
bijzonder. Een deel van het onderzoek bestond uit een literatuuIstudie,
hetgeen werd aangevuld met een beursbezoek, met het bijwonen van een
tweetal symposia en met het bezichtigen van een aantal bedrijven die met
het installeren van een FPS bezig zijn.

In dit verslag komen allereerst de eisen aan de orde die men
tegenwoordig aan producenten van discrete goederen stelt, gevolgd door
de mogelijkheden die aanwezig zijn om hieraan te kunnen voldoen. De
begrippen flexibiliteit en produktiebesturing zullen in dit kader nader
worden toegelicht. In het hierop volgende gedeelte wordt een formele
definitie en een nieuwe Manier van klassificeren van FPSen gegeven. Het
functioneren van FPSen, zoals die in de praktijk voorkomen, wordt ook in
dit deel behandeld.
In de tweede helft van het verslag staan de mogelijkheden tot het
verbeteren van de produktiebesturing in FPSen centraal. Zo komen in
hoofdstuk 4 een aantal nieuwe, veelbelovende ontwerp- en besturings
instrumenten aan de orde en worden in hoofdstuk 5 een tweetal concepten
behandeld, waarmee het besturingssysteem van een FPS kan worden
uitgerust. In het hierop volgende hoofdstuk wordt een toepassing van een
van de besturingsconcepten gedemonstreerd.
Bet verslag wordt beeindigd met de conclusies.

In de tekst wordt herhaaldelijk naar bijlagen verwezen, die achter in
het verslag zijn opgenomen. Verwijzingen naar de alfabetisch
gerangschikte literatuurlijst zijn van de vorm: auteur(jaar) of
[auteur,jaar].
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DE PROBLEMATIEK VAN RET PRODUCEREN

2.1 Ret benaderen van het produktie-ideaal
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Ret verbeteren van de efficiency, het verminderen van de (tussen-)
voorraden, het verbeteren van de kwaliteit, het verkorten van de
doorlooptijd en het maken van meer varianten in kleinere aantallen zijn
eisen, die in de afqelopen tientallen jaren aan de produktie zijn
gesteld. Ze zijn ontstaan onder invloed van een toenemende concurrentie
op een markt die in de groei stagneerde; de ·sellers·-markt van de jaren
60 is een ·buyers·-markt geworden. Niet alleen de prijs, maar ook de
kwaliteit en de levertijd van de produkten en het produktassortiment
zijn tegenwoordig bepalend voor de marktpositie, die een producent
inneemt. Ret eventuele succes hierbij is niet alleen afhankelijk van het
produktie-gebeuren, maar ook het functioneren van andere afdelingen,
zoals het maqazijn, de distributie en de verkoop beinvloeden het
uiteindelijke resultaat.
Ret produktie-ideaal van een producent kan als volgt worden samengevat:

·Ret economisch verantwoord produceren van verschillende produkten
van hoge kwaliteit met een seriegrootte gelijk aan 1 en een
doorlooptijd in ordegrootte qelijk aan de arbeidsinhoud.·

Ret is hierdoor mogelijk effectief te reageren op veranderingen in de
marktvraag. Abrahams(1986) geeft een voorbeeld van het produktie-ideaal
voor Philips: een produktiesysteem, dat afhankelijk van de vraag
achtereenvolqens een mixer, een wasmachine en een televisie-apparaat kan
voortbrengen. Naast het feit dat een dergelijk produktiesysteem
efficient moet functioneren, zal het dus ook een bepaalde vorm van
flexibiliteit dienen te bezitten. In paragraaf 2.2 zal nader op het
begrip flexibiliteit worden ingegaan.

Ret produktie-gebeuren kan worden onderverdeeld in een aantal
geledingen, zie figuur 1 [Rooda,1986].
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figuur 1 geledingen in het produktie-gebeuren
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Rierbij heeft de geleding produktiebesturing voornamelijk betrekking op
de organisatie rond de verschillende produktieprocessen, terwijl de
andere geledingen meer de technologische aspekten ervan omvatten.
De geledingen hangen onderling nauw met elkaar samen; een verandering
van het werkstukmateriaal kan bijvoorbeeld een verandering van het
bewerkingsproces en het gebruik van een ander soort machine tot gevolg
hebben. Ret is daarom verstandig bij het benaderen van het produktie
ideaal zich niet uitsluitend te richten op een enkele geleding, maar
aIle geledingen in ogenschouw te nemen. Onderzoekingen om te komen tot
eenvoudiger te bewerken werkstukmaterialen, beter beheersbare
produktieprocessen en minder slijtagegevoelige gereedschapsmaterialen,
zijn voorbeelden van deze integrale benadering.

Enige jaren geleden is men gaan beseffen dat het aanpassen van het
produktontwerp ook een gunstige invloed kan hebben op het benaderen van
het produktie-ideaal. Zo kan men proberen een veranderende vraag naar
functies, prestaties en complexiteit op te vangen door het produkt
dusdanig te ontwerpen dat slechts modules of subassemblies vervangen
hoeven te worden. Een andere verbetering met betrekking tot het
produktontwerp is er vaar te zorgen, dat de diversiteit pas aan het
einde van een produktieproces zit. Een fraai voorbeeld hiervan is de
produktie van afstandsbedieningen bij Philips in Tilburg. Rierbij zijn
aIle verschillende typen afstandsbedieningen voor het uitvoeren van de
laatste bewerkingsstap nog aan elkaar gelijk [Abrahams,1986]. De termen
DFA (Design For Automation) en DFP (Design For Production) worden
gebruikt om aan te geven dat bij het ontwerpen van produkten al rekening
wordt gehouden met de wijze waarop het uiteindelijk kan worden
geproduceerd. Met betrekking tot het assembleren heeft Boothroyd(1980)
hiervoor een analysemethode ontworpen.

Momenteel ligt de nadruk bij het benaderen van het produktie-ideaal toch
nog veelal bij de machines (automatisering) en wordt de invloed van het
produktontwerp en de produktiebesturing onderschat. De indruk bestaat
dat de ontwikkelingen op het gebied van de machines gericht zijn op het
bestrijden van problemen, die worden veroorzaakt in de andere geledingen
(symptoombestrijding). In dit verband is het verstandiger te trachten
deze problemen te voorkomen dan ze met lapmiddelen op te lossen.
Doorschot(1986) voorspelt dat zal blijken dat het produktontwerp het
belangrijkste is bij het benaderen van het produktie-ideaal, gevolgd
door de produktiebesturing en als laatste de machines.
In dit hoafdstuk staat de rol die de produktiebesturing speelt bij het
benaderen van het produktie-ideaal centraal.

2.2 Flexibiliteit

Flexibiliteit staat, onder andere gezien het grote aantal publicaties
over dit onderwerp, erg in de belangstelling. Ret is het modewoard uit
de jaren tachtig en komt niet aIleen voor met betrekking tot
produktiesystemen, maar ook in relatie tot bijvoorbeeld werktijden,
levensverzekeringen en organisatiestructuren.
Van Dale definieert -flexibiliteit- als voIgt: -De mogelijkheid om zich
gemakkelijk aan wisselende omstandigheden aan te passen.- Uit deze
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definitie is af te leiden, dat niet aIleen het gemak waarmee de
aanpassing plaatsvindt, maar ook de soort wisselende omstandigheid het
begrip flexibiliteit kenmerkt. Dit betekent dat het vergelijken van
flexibiliteiten (in termen van het gemak) pas mogelijk is, als de soort
en de mate waarin de omstandigheden wisselen in de verschillende
situaties aan elkaar gelijk zijn. Daar zoiets slechts bij uitzondering
zal voorkomen, werkt het begrip flexibiliteit in het algemeen verwarring
en misvatting in de hand. Dit verschijnsel veroorzaakte ook grote
problemen voor een werkgroep van het KIvI bij het afleiden van de
KlvIFLEX [Boot, 1986]. Dit is een kengetal, gebaseerd op een gewogen
gemiddelde van een aantal flexibiliteitsbepalende factoren, waarmee de
flexibiliteit van een onderneming kwantitatief zou kunnen worden
aangegeven.

In relatie tot produktiesystemen bestaan er een groot aantal vormen van
flexibiliteit: produktmix-, varianten-, produktwijzigings-, ombouw-,
aanloop-, soort-, omstel- en volumeflexibiliteit. Het gebruik van deze
termen leidt ook hier in vele gevallen tot de geschetste verwarring. Dit
wordt geillustreerd aan de hand van het volgende voorbeeld: het
vergroten van de soortflexibiliteit kan betekenen dat de verschillen
tussen de produktsoorten groter mogen worden of dat de aanpassing op een
ander produktsoort gemakkelijker gaat. Bovendien blijft het bij alle
genoemde termen onduidelijk waaraan het gemak wordt gerelateerd.
Voor meer (kwalitatieve) duidelijkheid worden hier de begrippen
systeemveelzi;diqheid (V) en systeemreaktiesnelheid (R) geintroduceerd.
De flexibiliteit van een produktiesysteem (F) kan worden beschouwd als
zijnde samengesteld uit deze twee grootheden: F = F(V,R).
Systeemveelzijdigheid wordt gedefinieerd als de mate waarin werkstukken,
die op een bepaald produktiesysteem worden vervaardigd, van elkaar
kunnen verschillen. Dit loopt bijvoorbeeld uiteen van een verschil in
een enkele afmeting tot het uitvoeren van extra bewerkingen. De
systeemreaktiesnelheid geeft de snelheid weer waarmee een
produktiesysteem een werkstuk kan voortbrengen dat verschilt van de
vorige. Hierbij wordt het produktiesysteem zelf beschouwd als een
"black-box· en zijn uitsluitend de momenten waarop de werkorder wordt
uitgegeven en het betreffende werkstuk het systeem verlaat, bepalend.
Het gemak wordt in dit verband gerelateerd aan een soort responsietijd.
Door de introduktie van deze nieuwe termen kan het produktie-ideaal
worden uitgedrukt in een drietal grootheden: systeemveelzijdigheid,
systeemreaktiesnelheid en efficiency. In analogie kunnen ook voor een
enkele machine dergelijke definities worden opgesteld:
machineveelzijdigheid en machinereaktiesnelheid.

Het gemak waarmee alternatieve werkstukroutes kunnen worden toegepast,
komt tot uitdrukking in het begrip routeflexibiliteit. Er is sprake van
alternatieve werkstukroutes in een produktiesysteem, indien de
mogelijkheid aanwezig is om:
- de volgorde van de bewerkingsstappen van een werkstuk te veranderen of
- meerdere machines voor het uitvoeren van eenzelfde bewerking in te

zetten. In dit geval spreekt men ook wel over de aanwezigheid van
schakelbare capaciteit.
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De taak van de produktiebesturing is om binnen de mogelijkheden die een
bepaald produktiesysteem biedt, te bewerkstelligen dat op het juiste
moment de juiste produkten worden vervaardigd. Door de grote
verscheidenheid aan produkten, produktieprocessen en machines bestaat er
ook een grote verscheidenheid aan produktiesystemen. Om in het algemeen
iets over de produktiebesturing van een produktiesysteem te kunnen
zeggen, is het daarom zinvol extreme produktievormen als uitgangspunt te
nemen. eij de produktie van discrete goederen worden de volgende extreme
vormen onderscheiden: de flow-shop en de job-shop. (Projecten worden
buiten beschouwing gelaten.)
Een flow-shop bestaat uit produktafhankelijke machines, die in een lijn
staan opgesteld en voor de vervaardiging van een continue stroom
identieke produkten zijn ingericht (massaproduktie). Het omstellen op
een produkt dat in geringe mate afwijkt is mogelijk, maar bij grotere
verschillen ontstaat hierbij een aanzienlijk oponthoud.
Een job-shop bestaat uit universele machines, die naar processoort zijn
opgesteld. Deze produktievorm wordt toegepast bij de produktie van
werkstukken in enkelstuks of kleine series. De werkstukbatches gaan
afhankelijk van hun bewerkingsvolgorde kris-kras door de afdeling heen.
Omdat elke batch z'n eigen route heeft en maar een gedeelte van de
totale capaciteit gebruikt, bevinden zich altijd meerdere batches
tegelijktijd in het systeem. Hierdoor ontstaat de onoverzichtelijkheid
die voor job-shops kenmerkend is.

De taak van de produktiebesturing in een job-shop is het accepteren en
realiseren van werkorders. Dit is te verwezenlijken door de uitvoering
van orders onderling in de tijd te verschuiven, waarbij wordt gestreefd
naar een compromis tussen hoge bezettingsgraden en korte, betrouwbare
doorlooptijden. Voor kleine systemen met een beperkt aantal orders is
een deterministische Manier van plannen nog mogelijk, bijvoorbeeld met
een Gantt-chart of balkenplanning [Geraerds,1985]. Echter voor systemen
met een groter aantal machines of orders heeft men niet langer een
volledig overzicht van de systeemtoestand en neemt de kans op storingen
dusdanig toe, dat het opstellen van een planning problemen geeft en
regelmatig moet worden aangepast. Het is daarom beter om vooraf te
anticiperen op het stochastische gedrag van het produktieproces. Dit
betekent dat niet langer de exacte start- en eindtijden van een
activiteit worden aangegeven, maar dat een periode waarbinnen de
activiteit wordt uitgevoerd, wordt vastgelegd. In Geraerds(1985) wordt
hierop nader ingegaan. Door de problemen met de produktiebesturing van
job-shops komen lange doorlooptijden en grote tussenvoorraden vaak voori
de systeemreaktiesnelheid is dus laag.
De belangrijkste produktiebesturingstaak in een flow-shop bestaat uit
het ononderbroken doen functioneren van de lijn, waardoor de vooraf
opgezette planning wordt gerealiseerd. Dit betekent dat de aanvoer van
materiaal en verbruiksgoederen en de afvoer van gerede componenten
vlekkeloos moet verlopen en dat storingen zoveel mogelijk moeten worden
voorkomen. In het geval dat organisatorische en technische storingen tot
een minimum zijn teruggebracht, is het mogelijk slechts kleine of
helemaal geen tussenbuffers in de lijn op te nemen.
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In figuur 2 ZlJn de toepassingsgebieden van de extreme produktievormen
ais functie van de systeemveelzijdigheid en de -reaktiesnelheid
weergegeven. Bovendien is in dit abstracte figuur het produktie-ideaal
opgenomen.r----------------------,

produktie
ideaal

I 2

job-shop

- ---;-----1.
I ~

I
1
I

flow
shop

~ 1
---

systeemveelzijdigheid ..

figuur 2 : extreme produktievormen

Ret eerder genoemde produktiesysteem van Philips voor de vervaardiging
van verschillende afstandsbedieningen en de produktievan alleriei
soorten autometers bij Nippondenso in Japan [N.N.,1985] kunnen worden
gezien ais voorbeeiden van ontwikkelingen in de richting van piji 1.

2.4 Ontwikkelingen

In de loop der jaren zlJn er een aantal technologische en
orqanisatorische ontwikkelingen waar te nemen, waardoor niet direct de
problemen met de produktiebesturing van een job-shop worden oplost, maar
waardoor produktievormen zijn ontstaan die eenvoudiger te besturen zijn.
Pijl 2 in figuur 2 geeft van deze ontwikkeling de richting aan.

Een voorbeeld van een organisatorische ontwikkeling is het toepassen van
groepentechnoloqie (GT). Dit is een methodiek gebaseerd op het indelen
van verschi11ende elementen in groepen met gelijke of soortgelijke
eigenschappen, zodat de nadelen ontstaan door de verschillen kunnen
worden beperkt [Ga1jaard et a1.,1971]. Er kunnen een tweetal
ordeningstechnieken worden onderscheiden. Bij de eerste
ordeninqstechniek, de werkstukklassificatie is de indeling gebaseerd op
geometrische kenmerken van de werkstukken. Het wordt toegepast in de
produktontwikkelingsafdeling om zoveel moqelijk bestaande onderde1en in
nieuwe produktontwerpen te qebruiken. Naast voordelen voor de
produktontwikke1inqsafde1ing zelf en de werkvoorbereiding heeft het ook
op de produktie een qunstige invloed. Deze vorm van standaardisatie
1eidt name1ijk tot een vermindering van het aanta1 verschi11ende
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werkstukken en een vergroting van de seriegroottes, waardoor de
problemen met de produktiebesturing enigzins eenvoudiger worden.
De produktstroomanalyse is de tweede ordeningstechniek van GT, gericht
op het indelen van werkstukken naar hun bewerkingsafloop. Deze indeling
kan op zijn beurt op een tweetal manieren worden toegepast. Ten eerste
kunnen er op basis van de werkstukgroepen grote schijnseries worden
samengesteld uit een aantal kleinere series. Hierdoor zal er minder
frequent behoeven te worden omgesteld, waardoor de produktiekosten per
werkstuk afnemen. De voorraadkosten stijgen echter, omdat de economische
seriegrootte niet verandert. De tweede toepassingsmogelijkheid van de
produktstroomanalyse is veel ingrijpender van aard. Hierbij worden ter
vervaardiging van een groep werkstukken met eenzelfde bewerkingsafloop
speciale machineclusters gevormd. Hierdoor vermindert het aantal
verschillende werkstukroutes, waardoor de besturing van het
produktiesysteem eenvoudiger wordt en de doorlooptijden kunnen worden
gereduceerd. Met andere woorden, de systeemreaktiesnelheid kan door deze
vorm van GT merkbaar worden verhoogd. Het gebruik ervan blijft beperkt
tot situaties, waarbij een stabiele afname per werkstukgroep is
gewaarborgd, omdat anders te grote onderbezettingsverliezen ontstaan
[Sanders, 1985].

Dankzij technologische ontwikkelingen is het mogelijk geworden in
sommige gevallen meerdere bewerkingen door een machine te laten
uitvoeren. Het totaal aantal bewerkingsstappen (het aantal overgangen
van machine naar machine) neemt door deze concentratie van bewerkingen
af en daarmee ook de complexiteit in het produktiesysteem. Dit kan
worden beschouwd als een technologische oplossing waarmee het
organisatorische besturingsprobleem wordt vereenvoudigd. Een gevolg van
deze oplossing is het ontstaan van machines met een capaciteit die nooit
volledig zal worden benut. Als voorbeeld hiervan een laser-ponsmachine,
die tijdens het lasersnijden z'n ponseenheid niet kan gebruiken.
Dergelijke machines zullen in het vervolg van deze studie worden
aangeduid met de term 'supermachines'.
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HOOFDSTUK 3

FLEXIBELE PRODUKTIESYSTEMEN

3.1 Definitie en klassificatie

Een flexibel produktiesysteem (FPS) is een geautomatiseerd produktie
systeem, waarop met een minimum aan handzame interventies verschillende
discrete produkten kunnen worden vervaardigd. Het is samengesteld uit
een aantal machines, transportmiddelen en een gemeenschappelijk
besturingssysteem.

Er bestaan een groot aantal manieren om flexibele produktiesystemen
(FPSen) te klassificeren, bijvoorbeeld gericht op de omvang, de layout
en de functies van de verschillende systemen. Met het oog op de
produktiebesturing is ten behoeve van deze studie een klassificatie
ontworpen, gebaseerd op de criteria:
- het aantal bewerkingsstappen en
- het aantal werkstukroutes in het systeem.
In figuur 3 is te zien, dat er dan een viertal categorieen ontstaan. Van
elke categorie is een voorbeeld gegeven, waarbij de omblokte
hoofdletters machines voorstellen.

t 2 enkelvoudige
parallelle structuur

4 gemengde
structuur

I--------l D

lijnstructuur3stand-alone

aantal bewerkingsstappen ..

figuur 3 : klassificatie van FPSen

Categorie 1, een stand-alone machine wordt eigenlijk niet tot de FPSen
gerekend, omdat het maar een enkele machine is. In categorie 2 komen
systemen voor bestaande uit meerdere machines, die in staat zijn aIle
benodigde bewerkingen op een werkstuk uit te voeren. De bewerkings
mogelijkheden van deze machines kunnen niet, gedeeltelijk of geheel aan
elkaar gelijk zijn; routeflexibiliteit kan bij systemen uit deze
cat.egorie voorkomen.
Binnen de lijnstructuur in categorie 3 volgen aIle produkten dezelfde
route langs de verschillende machines. Een centraal gepositioneerde
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robot met machines binnen handbereik er omheen en met eventueel buffers
ertussen, is een voorbeeld van een systeem uit deze catagorie. In
categorie 4 tenslotte, met de gemengde structuur, komen systemen voor
welke worden gekenmerkt door de aanwezigheid van meerdere
bewerkingsstappen en werkstukroutes. Hierbij kan routeflexibiliteit ook
voorkomeni machine D kan bijvoorbeeld dezelfde bewerkingsmogelijkheden
hebben als de machines A en B samen.

De produktiebesturing is voor ieder van deze categorieen FPSen
verschillend. Voor categorie 3 gelden in principe dezelfde
besturingst.aken als voor een flow-shop. Een ext.ra moeilijkheid doet zich
voor als de werkstukken verschillende bewerkingstijden hebben op een
bepaald station. Hierdoor kan onderbezet.t.ing van andere st.ations
ontstaan indien er geen gevulde tussenbuffers aanwezig zijn. Zijn die er
weI, dan kan de leegloop worden geminimaliseerd door de volgorde, waarin
de werkstukken op het betreffende station worden bewerkt, aan te passen.
In feite zal de lijn iedere keer weer moeten worden uitgebalanceerd.
Omdat de werkstukken bij de enkelvoudige parallelle structuur maar een
bewerkingsstap ondergaan, is de produktiebesturing van dit soort
systemen eenvoudig (lokettenprobleem). Bij de gemengde structuur
tens lotte is de besturing te vergelijken met die van een job-shop. Het
aantal machines kan in vergelijk met een job-shop misschien weI kleiner
zijn bij deze categorie FPSen, maar de complexiteit is toch aanwezig
dankzij het grote aantal orders (met seriegroottte gelijk aan 1).

3.2 FPSen in de praktijk

In 1967 installeerde Molins Machine Company uit Engeland als een van de
eersten ter wereld een flexibel produktiesysteem. De aanleiding vormde
het ont.werpen van een nieuw produktiesysteem voor de vervaardiging van
middelgrote freeswerkstukken in kleine tot middelgrote series. Van aIle
bewerkingen was het noodzakelijk dat 5 a 10 \ op een 5-assige machine
zou plaatsvinden. Er bestonden voor Molins twee alternatieven:
- een aantal 5-assige bewerkingscentra waarop de werkstukken in een

bewerkingsstap worden bewerkt (supermachines) en
- een aantal 3-assige specifiek uitgeruste freesmachines en een 5-assig

bewerkingscentrum waarop de werkstukken in een aantal
bewerkingsstappen worden bewerkt.

Het eerste alternatief heeft een overschot aan capaciteit in zowel het
aantal NC-assen als in de gereedschappen. Om een korte doorlooptijd bij
het tweede alternatief te kunnen verwezenlijken, werden de machines door
geautomatiseerde transportmiddelen met elkaar verbonden. Hierdoor was er
niet langer sprake van batchgewijze produktie maar van stuksgewijze
produktie. Toendertijd is, grotendeels op basis van een
kostenvergelijking, gekozen voor het tweede alternatief. Het
produktiesysteem is geinstalleerd onder de naam ·SYSTEM 24".

Na de introduktie in 1967 heeft het tot aan het einde van de jaren 70
geduurd voordat FPSen op een grotere schaal zijn geinstalleerd. Volgens
Warnecke(1985) zijn er over de gehele wereld ongeveer 230 systemen in
gebruik. Uit literatuuronderzoek en een aantal bedrijfsbezichtigingen is
gebleken, dat deze FPSen voornamelijk in de onderdelenproduktie
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voorkomen en dan in het bijzonder bij de verspanende bewerkingen. Het
vormt hier voorlopig de laat.ste stap in een ontwikkeling, die begon met
het installeren van een numerieke besturing op een gereedschapswerktuig
(rond 1954). Deze ontwikkeling is in figuur 4 afgebeeld, waarbij de
benamingen overeenkomen met een internationale terminologiestandaard,
welke is opgesteld door het CECIMO (Comite Europeen de Cooperation des
Industries de la Machine-Outil) [Tuffentsammer,1985].

gereedschapswerktuig

+
NC-gereedschapswerktuig

+CNC-gereedschapswerktuig

+bewerkings- of draaicentrum

t
flexibele produktiecel

+flexibel produktiesysteem

+ numerieke besturing

+ computer in machinebesturing

+ geautomatiseerde
gereedschapswisselingen

+ geautomat.iseerde werkstukwisselingen
en -transport

+ gemeenschappelijk besturingssysteem
met schedulingscapaciteiten

figuur 4 : ont.wikkeling van gereedschapswerkt.uig tot. FPS

De meeste van deze systemen bestaan uit identieke gereedschapswerktuigen
en bezitten de enkelvoudige parallelle structuur. Het. opspannen van de
werkstukken op pallets is hierbij geconcentreerd op een plaats en wordt
voornamelijk handmatig uitgevoerd. Door het op- en afspannen van de
werkstukken ook in de t.ijd gezien te concentreren en het FPS te voorzien
van een adequaat bewakingssysteem, ontstaat de mogelijkheid het
produktiesysteem tijdelijk manloos of man-arm te laten functioneren, bij
voorkeur tijdens de nachtdienst. Er zijn dan weI extra bufferplaatsen
nodig om de pallets met werkstukken tijdelijk in het systeem op te
kunnen slaan. De gereedschapswerktuigen bezitten veelal een extra
bufferplaats vlak bij de werkpositie, zodat het wisselen van twee
pallets niet door werkstuktransportproblemen kan worden vertraagd. Ook
het snel wisselen van gereedschappen zal bijdragen tot minimalisat.ie van
de spindelstilstand van een machine en werkt dus produktiviteits
verhogend. Dit is belangrijk omdat deze in de praktijk voorkomende FPSen
kunnen worden beschouwd als gekoppelde supermachines, waarbij hoge
bezettingsgraden noodzakelijk zijn om enigzins rendabel te kunnen
produceren.

In de vorige paragraaf is al aan de orde geweest dat de
produktiebesturing van deze categorie FPSen dankzij hun structuur
eenvoudig is. De beschikbaarheid van bepaalde gereedschappen, pallets en
opspanmiddelen zijn faktoren die bepalend zijn voor de bewerkings
volgorde van de werkstukken in het systeem. Ook in het geval dat de
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werkstukken in twee opspanningen moeten worden bewerkt, ontstaan geen
extra problemen indien men er maar voor zorgt dat de bewerkingstijd van
de eerste opspanning altijd langer is dan die van de tweede opspanning.

De fabrikant van gereedschapswerktuigen Werner & Kolb heeft een FPS
ontwikkeld, waardoor de capaciteit betreffende de gereedschappen beter
is af te stemmen op de behoefte door de aanwezigheid van een
groot gemeenschappeIijk gereedschapmagazijn. Een geautomatiseerd
gereedschapswisselsysteem zorgt hierbij voor de overdracht van
gereedschappen tussen de gereedschapmagazijnen van de machines en het
gemeenschappelijk gereedschapmagazijn. Redundancy in het totale
gereedschapsbestand wordt in dit FPS beperkt, maar er ontstaat weI een
nieuwe, moeilijke produktiebesturingstaak: namelijk het samenstellen van
de inhoud van de gereedschapmagazijnen van de verschiIIende machines. In
bijlage 2.1 wordt het FPS van Werner & Kolb nader beschreven.
Ook van andere categorieen FPSen zijn in deze bijlage voorbeelden
opgenomen. In bijlage 2.2 staat een FPS met een lijnstructuur
beschreven, waarop metaalplaten achtereenvolgens worden geponst,
gemarkeerd en geknipt.
Bij Renault is een FPS geinstalleerd met een gemengde structuur, zie
hiervoor bijlage 2.3. Op dit produktiesysteem worden delen van
versnellingsbakhuizen vervaardigd. Ondanks de gemengde structuur komen
bij dit systeem toch geen grote problemen voor met de produktie
besturing, omdat er een vaste verhouding bestaat tussen de aantallen te
vervaardigen werkstukken.

Als FPSen worden vergeleken met de eerder beschreven extreme
produktievormen dan ontstaat het volgende beeId, zie figuur 5.

t
flow
shop

produktie
ideaal

job-shop

systeemveelzijdigheid ..

figuur 5 : FPS vergeleken met extreme produktievormen

Dat de systeemveelzijdigheid bij een FPS in het algemeen kleiner is dan
bij een job-shop kan worden veroorzaakt door de beperkingen die het
gebruik van werkstukhanteer, -transport en -opspanmiddelen opleggen. De
systeemreaktiesnelheid is door het beperkte aantal bewerkingsstappen en
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het qeautomatiseerde werkstuktransport beduidend hoqer. In de fiquur is
af te lezen dat het bovenstaande resulteert in slechts een beperkte
verbeterinq van de systeemflexibiliteit voor FPSen.

Op technisch qebied lijken er qeen qrote belemmeringen meer aanwezig te
zijn tot het op qrote schaal inzetten van FPSen in de produktie, maar de
grote doorbraak blijft tot dusver achterwege. Naast de onbekendheid met
het qebruik van derqelijke systemen wordt dit voornamelijk veroorzaakt
door het lage niveau van het derde aspekt van het produktie-ideaal: de
efficiency. Zo is de investerinq in een FPS in verqelijk met een
conventioneel produktiesysteem aanmerkelijk hoqer, terwijl ook de
voorbereidinq en de invoerinq beduidend meer Kosten met zich mee
brengen. De lagere operationele Kosten verbonden aan het produceren met
een FPS weqen hier in het alqemeen niet tegen op, mede veroorzaakt door
het altijd aanwezige overschot aan capaciteit.
Dat de efficiency een belanqrijk struikelblok vormt, wordt bevestiqd
door de nederlandse bedrijven die momenteel druk bezig zijn een FPS te
installeren. Hiertoe werd namelijk pas overgegaan, nadat de overheid met
een flinke subsidie over de brug was gekomen. Ook in Engeland worden
hoqe overheidssubsidies verstrekt, tot zelfs 50 \ van het totale
investerinqsbedrag [Krabbandam,1986]. Deze verqelijking van FPSen met
conventionele produktiesystemen in termen van efficiency wordt voor een
deel scheefgetrokken, omdat men de waardering voor bijvoorbeeld de
kortere doorlooptijden en de kleinere voorraden niet in de beschouwinq
betrekt.

3.3 Vooruitzicht

Samenvattend kan worden gesteld dat de in de praktijk voorkomende FPSen
worden qekarakteriseerd door machines die afzonderlijk verantwoordelijk
zijn voor de systeemreaktiesnelheid en de systeemveelzijdigheid. Het
produktiesysteem zelf levert hieraan slechts een Kleine bijdraqe. Dit is
niet conform de originele gedachte van Molins, die ten qrondslag lag aan
het ontwikkelen van het eerste FPS. Hierbij wordt juist door het
koppelen van min of meer specifieke machines tot een produktiesysteem
een grotere systeemreaktiesnelheid en -veelzijdigheid verkregen.

Het bovenstaande is een voorbeeld van de nadruk die momenteel bij het
benaderen van het produktie-ideaal liqt bij de machines, zoals
omschreven in paragraaf 2.1. De problemen met de produktiebesturing van
FPSen met een qemengde structuur kan in beginsel worden qezien als een
oorzaak van de hier geschetste ontwikkeling. Ret verminderen van deze
problemen kan niet aIleen leiden tot een efficienter functioneren van
FPSen in de verspanende sector van de onderdelenproduktie, maar
bovendien tot het qebruik van dergelijke FPSen in andere
toepassingsgebieden. Bijvoorbeeld op plaatsen waar geen concentratie van
bewerkingen moqelijk of wenselijk is.
In het tweede deel van dit verslaq liqt de nadruk op de moqelijkheden
die aanwezig zijn om de problemen met de produktiebesturing van FPSen
met een qemenqde structuur te verbeteren.
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HOOFDSTUK 4

ONTWERP- EN BESTURINGSINSTRUMENTEN

4.1 Omschrijving van de problemen
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Zowel bij het ontwerpen als bij het besturen van produktiesystemen in
het algemeen, is het belangrijk het functioneren, de prestaties van het
systeem te kunnen voorspellen (analyseren) en optimaliseren. De nadruk
ligt hierbij niet zozeer bij de prestaties van de systeemdelen
afzonderlijk, maar bij de werking van het systeem in z'n geheel. Er
bestaan hiervoor een aantal instrumenten, die echter niet geschikt
blijken te zijn voor het gebruik bij FPSen. Dit wordt enerzijds
veroorzaakt door de complexiteit van een FPS, als gevolg van het grote
aantal verschillende werkstukken en werkstukroutes en anderzijds door
het onvoorspelbare gedrag, welke is te wijten aan de onzekerheden met
betrekking tot machinestoringen, materiaaltekorten, maar ook
veranderingen in de marktvraag. In de afgelopen jaren zijn speciaal voor
FPSen een aantal nieuwe, veelbelovende instrumenten ontwikkeld [Gershwin
et al.,1984 en Stecke,1984]. Een overzicht daarvan wordt in paragraaf
4.2 gegeven.
Gezien de enorm hoge kapitaalsinvesteringen in een FPS is het van belang
de investeringsrisico's te beperken. Een gedegen voorstudie is daarom
onontbeerlijk, maar dan moeten er weI geschikte instrumenten ter
beschikking staan. Daarnaast is het ook wenselijk al in een vroeg
stadium, dus voor er veel tijd en geld is besteed, te kunnen beoordelen
of tot het invoeren van een nieuw produktiesysteem moet worden
overgegaan. Om dit mogelijk te maken zijn er eenvoudige instrumenten
nodig, waarmee snel resultaten kunnen worden gegenereerd.

Bij het ontwerpen van een FPS kan worden gekozen uit verschillende
systeemconfiguraties. Een systeemconfiguratie wordt onder andere
gekenmerkt door:
- de soorten en capaciteiten van de machines,
- de soort en capaciteit van werkstuktransportmiddelen,
- de plaats en omvang van werkstuk- en gereedschapsbuffers,
- de lay-out van het systeem en eventueel
- het aantal pallets en
- de soorten en aantallen opspanmiddelen.
De waarde van een groot aantal, soms onderling afhankelijke parameters
moet worden bepaald, waarbij de invloed van iedere parameter
afzonderlijk op het uiteindelijke resultaat veelal niet bekend is. Het
feit dat de omstandigheden waarin het FPS functioneert iedere keer weer
anders zijn, maakt de problemen nog groter. Bovendien ligt in de
beginfase van het ontwerp de gewenste omvang van de systeem
veelzijdigheid nog niet vast.
Alvorens de alternatieven te kunnen beoordelen, zal eerst het
(economische) doel dat wordt nagestreefd en de daaruit af te leiden
criteria voor het produktiesysteem nauwkeurig moeten worden omschreven.
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Is het FPS eenmaal in produktie dan resten er nog een aantal problemen
met betrekking tot het uitvoeren van de besturingstaken. Deze omvatten
onder meer:
- het selecteren van de orders die voor produktie in aanmerking komen,
- het toewijzen van gereedschapsets aan machines,
- het vaststellen van de soorten en aantallen opspanmiddelen en
- het bepalen van de invoervolgorde van de werkstukken in het systeem,

de bewerkingsvolgordes van de werkstukken aan de machines en de
transportvolgordes.

Ook hier zijn instrumenten nodig, die de prestaties van het systeem,
zoais bezettingsqraden van de machines en doorlooptijden van de
werkstukken kunnen voorspellen en het liefst ook optimaliseren als
functie van de invoergrootheden. Met betrekking tot de bewerkings
volgordes van de werkstukken aan de machines en de transportvolgordes
is er voor deze beslissingen slechts weiniq tijd beschikbaar, zodat er
instrumenten voorhanden moeten zijn die snel een optimale beslissing
kunnen nemen. Ook het gebruik van alternatieve werkstukroutes,
bijvoorbeeld in het geval dat een bepaalde machine uitvalt of ter
optimalisatie van de prestaties, moet tot de mogelijkheden behoren.

4.2 Omschrijving van de instrumenten

De traditionele instrumenten zoals deterministische capaciteitsmodellen
en enkelvoudige wachtrijmodellen zijn, zoals in de vorige paragraaf
werd aangeduid, te beperkt om er nuttig gebruik van te kunnen maken. De
voornaamste oorzaak hiervan is dat deze technieken het dynamische gedrag
van een FPS niet in rekening brengen; de interacties tussen de
verschillende systeemdelen worden buiten beschouwing gelaten.

Met het gebruik van netwerken van wachtrijen kan in beperkte mate weI
rekening worden gehouden met het dynamische gedrag van een FPS.
Solberg(1977) heeft een FPS gemodelleerd als een gesloten netwerk van
wachtrijen, onder de naam CAN-Q. In bijlage 3.1 wordt dit model nader
omschreven. De output van het model geeft een beeld van het functioneren
van het systeem gedurende een langere periode.
Met name het modelleren van de werkstuktransportmiddelen in termen van
wachtrijmodellen blijkt bij deze beschouwingswijze problemen op te
leveren. Bovendien kan qeen rekening worden gehouden met een beperkte
bufferomvang, kunnen bijzondere prioriteitsregels niet in het model
worden verwerkt en moet van het werkstukpakket een soort representatief
werkstuk worden gemaakt. Hierdoor is deze methode slechts beperkt
bruikbaar. Dit instrument is weI geschikt om op een globale wijze snel
alternatieven met elkaar te vergelijken; de korte responsietijd is mede
oorzaak hiervan.
Een ander instrument, ook uitgaande van een gesloten netwerk van
wachtrijen, is MVAQ (Mean Value Analysis of Queues), welke in Suri en
Hildebrant(1984) is uitgewerkt. Hierbij is het mogelijk met meerdere
typen werkstukken afzonderlijk rekening te houden. Bovendien wordt een
ander algoritme gebruikt, waardoor de benodigde hoeveelheid
geheugenruimte in vergelijk met de CAN-Q methode beduidend kleiner is.
De overige genoemde nadelen blijven echter ook voor de MVAQ-methode
gehandhaafd.
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In Suri en Hildebrant(1984) blijkt dat de onnauwkeurigheid van de MVAQ
voor een specifiek voorbeeld 15\ bedraagt. In Nawijn et al.(1985) wordt
geschat dat de onnauwkeurigheid van de CAN-Q methode in het algemeen
kleiner is dan 25\. Door deze geringe nauwkeurigheid en de genoemde
beperkingen zullen deze technieken, qebaserd op stochastische modellen
uitsluitend gedurende het begin van de ontwerpfase kunnen worden
gebruikt; bijvoorbeeld voor het vlug achterhalen van de bottle-neck
machine.

Een fundamenteel andere aanpak wordt omschreven in Cohen et al.(1985).
Hierin wordt een FPS gezien als een lineair systeem, in de betekenis van
de zgn. (max,+)-algebra. Bij deze aanpak wordt het FPS gemodelleerd als
een gesloten, deterministisch systeem, waarvan de stationaire toestand
kan worden bepaald. Dus zowel de werkstukroutes als de
bewerkingsvolgordes van de werkstukken op de afzonderlijke machines
liggen hierbij vast. AIle periodieke aktiviteiten worden in een timed
Petri-net weergegeven [Peterson,1977]. Met behulp van de lineaire
systeemtheorie is het mogelijk dit algebraisch te representeren in de
vorm van matrices, die te herschrijven zijn tot een recurrente
betrekking. Vervolgens kan met een effecient algoritme de eigenwaarde en
bijbehorende eigenvektor worden berekend, waarbij de reciproke van de
eigenwaarde de gemiddelde produktiviteit voorstelt. Er zijn ook
vergelijkingen af te leiden voor de bezettingsgraden van de machines.
De techniek is enigzins te vergelijken met de kritieke-pad-methode, die
bij het plannen van projecten wordt gebruikt. Er kan snel een nauwkeurig
beeld mee worden verkregen over het functioneren van een FPS;
uitgewerkte praktijkvoorbeelden bestaan er echter nog niet. Misschien
dat bij het verder ontwikkelen, deze techniek bruikbaar wordt als
instrument bij de tijdkritische besturingstaken. Oat qedurende de
tijdshorizon waarbinnen wordt gescheduled het FPS als een
deterministisch systeem wordt beschouwd, vormt hiervoor geen
belemmering. Dat de aktiviteiten in het produktiesysteem periodiek
moeten voorkomen, kan weI problemen opleveren.

Het meest gebruikte instrument is zonder twijfel de discrete-event
simulatie. Hiermee kan zowel een eenvoudig globaal beeld van, als een
nauwkeurig inzicht in de werkelijkheid worden verkregen. Het is mogelijk
rekening te houden met beperkte buffergroottes, onverwachte storingen,
verschillende werkstukroutes en een continu veranderend produktenpakket.
Ook kunnen verschillende prioriteitsregels probleemloos worden getest.
In vergelijking met andere instrumenten zijn de kosten verbonden met het
simuleren beduidend hoger. Dit wordt veroorzaakt door de hoeveelheid
tijd die gemoeid is met het ontwerpen van een model, met het invoeren
van de qegevens en de verwerkingstijd van de computer. Maar door de
opkomst van programmeerpakketten, die specifiek voor het simuleren van
FPSen zijn ontwikkeld, wordt dit nadeel steeds kleiner. Voor het
toepassen hiervan is kennis van programmeertalen niet langer een
vereiste. Door het grote aantal mogelijkheden die de simulatietechniek
biedt, is het zowel in de ontwerpfase als bij de produktiebesturing te
gebruiken. Om de invloed van een bepaalde parameter of een beslisregel
te achterhalen zullen meerdere simulatieruns moeten worden uitgevoerd,
waarbij de parameter telkens een andere waarde heeft en de beslisregel
van een ander type is. Voor het bepalen van de invloed van een groot
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aantal parameters in een systeem Zl]n dus veel simulatieruns
noodzakelijk. Als deze parameters bovendien onderling afhankelijk zijn,
wordt het aantal runs nog omvangrijker.
Door gebruik te maken van metamodellen [Rooda et al.,1982] is het
mogelijk het totaal aantal benodigde simulaties klein te houden.
Bij deze methode worden de parameters in verschillende simulaties
simultaan gevarieerd. Een metamodel verschaft inzicht in de werking van
een simulatiemodel door dat simulatiemodel op zijn beurt weer te
modelleren. Met zogenaamde proefopzetten kan worden aangegeven welke
simulaties moeten worden uitgevoerd om het juiste metamodel te kunnen
vinden. Verschillende kleinste kwadratenmethoden kunnen vervolgens
worden gebruikt voor de bepaling van het metamodel. Tot slot wordt het
gevonden matamodel met een aantal extra simulatieruns op z'n
bruikbaarheid getest.
Een geheel nieuwe ontwikkeling op het gebied van simulatietechniek is de
perturbation analysis [Suri,1983]. Hiermee is het mogelijk rechtstreeks
het aantal simulatieruns te beperken. In bijlage 3.2 wordt het principe,
waarop de techniek is gebaseerd nader omschreven. De praktische
toepassingen blijven in dit stadium van ontwikkeling echter beperkt tot
het voorspellen van gevoeligheidscoefficienten, die de invloed van de
bewerkingstijden op de doorlooptijd weergeven. Bij deze techniek kan
rekening worden gehouden met het feit dat buffers een beperkte
capaciteit bezitten, waardoor -blocking- kan optreden. Feitelijk is de
perturbation analysis het enige instrument waarmee gericht kan worden
geoptimaliseerd.

4.3 Vergelijking van de instrumenten

Bij het vergelijken van de hierboven omschreven instrumenten, kan worden
geconcludeerd dat de simulatietechniek zowel bij het ontwerpen als bij
het besturen van een FPS het meest geschikt is. Gezien de vele aannames
die inherent zijn aan het gebruik van de nieuw ontwikkelde instrumenten,
zoals de -lineaire systeem--methode en CAN-Q en MVAQ en de steeds verder
dalende kosten die aan het simuleren zijn verbonden zal hier voorlopig
weI geen verandering in komen. Ook in de beginfase van het ontwerpproces
zijn CAN-Q en MVAQ dankzij hun beperkte nauwkeurigheid slecht bruikbaar.
Door bovendien in een vroeg stadium de simulatietechniek te gebruiken,
doet men alvast ervaring op die in een later stadium goed van pas kan
komen.
Voor wat betreft de tijdkritische besturingstaken zijn er eigenlijk nog
geen instrumenten aanwezig die direct de resultaten van beslissingen op
dit niveau kunnen koppelen aan de systeemprestaties. Men kan hier
slechts gebruik maken van beslisregels, die aIleen rekening houden met
de werkstukken die in de buffer voor de betreffende machine staan of van
een algoritme, die de toestand van een deel van het systeem in
ogenschouw neemt. Het zijn juist deze instrumenten waarvan het gebruik
noodzakelijk is, voor het naar behoren doen laten functioneren van FPSen
met een gemengde struktuur. De vooruitzichten op het binnenkort
beschikbaar komen van dergelijke instrumenten zijn niet hoopgevend.

De kosten verbonden aan het gebruik van de instrumenten moeten in
relatie worden gezien met het nut dat ze opleveren. Dit betekent voor
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het ontwerpen, dat er best weI enige kosten mogen worden gemaakt om het
risico op missers te beperken; zeker als men zich realiseert dat de
kapitaalsinvesteringen in FPSen enorm hoog zijn. Het bIijft een
moeilijke aangelegenheid om te beoordelen tot hoever dit risico moet
worden beperkt. Dit is ook van toepassing als het systeem eenmaal in
produktie is genomen. Dan dient men goed op te letten dat de kosten
verbonden aan het optimaliseren niet groter worden dan het voordeel dat
het oplevert.
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Een kenmerk van een FPS is de aanwezigheid van een gemeenschappelijk
besturingssysteem. De taak hiervan bestaat onder meer uit het verzorgen
van de produktiebesturing in het produktiesysteem. De problemen die zich
voordoen bij het uitvoeren van deze taak zijn min of meer evenredig aan
de problemen met de produktiebesturing, die bij de verschillende
categorieen FPSen optreden. Het is eigenlijk voor het eerst dat een
besturingssysteem autonoom produktiebesturingstaken moet uitvoeren. In
een job-shop vindt dit doorgaans handmatig plaats op basis van inzicht
en ervaring. Hierbij spelen de wensen van luidruchtige afnemers een
voorname rol. In een flow-shop zijn de taken van dien aard, dat er voor
het uitvoeren ervan geen gemeenschappelijk besturingssysteem nodig is.
In vele gevallen blijkt het de producent van de machines te zijn, die
het besturingssysteem voor een FPS ontwerpt en levert. Omdat dit voor
hun een onbekend vakgebied is, worden er een groot aantal ad-hoc
oplossingen toegepast. In Spur en Specht(1986) wordt dan ook terecht
opgemerkt dat de ontwikkelingen op het gebied van de besturingssystemen
sterk achterblijven. Hierdoor zijn er nauwelijks concepten opgesteld,
die voor het uitvoeren van besturingstaken direct aan het produktie
proces kunnen worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot de
ontwikkelingen op een hoger organisatieniveau, waar voor het uitvoeren
van de activiteiten zoals de lange termijn produktieplanning doelmatige
modules aanwezig zijn.

Naast het uitvoeren van de taken met betrekking tot de produktie
besturing dient het besturingssysteem een aantal neventaken te
verzorgen. Een daarvan is het doorgeven van NC-programma's en
gereedschapcorrecties aan de machinebesturingen. Een tweede neventaak
bestaat uit het weergeven van de actuele situatie van het systeem, zodat
in een oogopslag de toestand kan worden beoordeeld waarna zonodig door
bedienend personeel kan worden ingegrepen. Het verzamelen en verwerken
van informatie om de prestaties van het produktiesysteem in zogenaamde
managementreports te kunnen weergeven, moet oak door het besturings
systeem worden verzorgd. Als laatste, maar zeker niet als minst
belangrijke taak wordt in dit verband het afhandelen van storingen
genoemd.

Voor het uitvoeren van de taken zal het besturingssysteem de beschikking
moeten hebben over een veelheid aan informatie. Hierbij is een
onderscheid te maken tussen tijdsonafhankelijke en tijdsafhankelijke
informatie. De tijdsonafhankelijke informatie bestaat onder meer uit:

verschillende bewerkingsstappen die de werkstukken moeten ondergaan
eventueel aangevuld met alternatieven,
de verwachte bewerkingstijden,
de benodigde gereedschappen en opspanmiddelen,
NC-programma's en
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de belangrijkste afmetingen van de werkstukken zodat automatisch of
handmatig controle hierop mogelijk is.

De tijdsafhankelijke informatie heeft betrekking op de beschikbaarheid
van bedrijfsmiddelen zoals machines, gereedschappen, pallets,
opspanmiddelen en bufferplaatsen, de bewerkingstoestand van de
werkstukken en het orderbestand waarin de orders met een bepaalde
prioriteit staan weergegeven. Op basis van deze tijdsafhankelijke
informatie moet het mogelijk zijn dat een herstart van het systeem te
realiseren is ongeacht de actuele toestand ervan.
Bij het opslaan van aIle informatie in data-bases verdienen de
toegankelijkheid en het voorkomen van redundancy bijzondere aandacht.

Bij vele in de praktijk voorkomende FPSen is er feitelijk geen sprake
van een gemeenschappelijk besturingssysteem, maar uitsluitend van een
transportbesturing. Bij deze systemen worden de NC-programma's
voorafgaand aan de produktie handmatig of on-line via een DNC-systeem,
aan de besturing van de machines doorgegeven. Welk bewerkingsprogramma
er voor een bepaald werkstuk moet worden uitgevoerd, kan middels een
barcode-lezer worden bepaald, die op of nabij de betreffende machine is
gemonteerd. Deze barcodes zijn met stickers op de pallets of de
werkstukken geplakt. De allereerste systemen hebben zelfs geen
transportbesturing. Rier worden dan de werkstukken langs aIle stations
gevoerd, alwaar aan de hand van een codering wordt bepaald of er op het
betreffende station al of niet een bewerking moet worden uitgevoerd.

Een flexibele besturing is voor het uitvoeren van de produktie
besturingstaken in een flexibel produktiesysteem de ideale oplossing.
Een dergelijke besturing moet zich moeiteloos kunnen aanpassen aan de
actuele toestand van het produktiesysteem en kunnen inspelen op een
veranderend orderbestand en de gevolgen daarvan. Echter de huidige
computerprogramma's zijn cyclisch van aard en eerder te omschrijven als
star dan als flexibel. Riermee zal zeker geen flexibele besturing kunnen
worden opgebouwd. In de volgende paragrafen zullen een tweetal
besturingsconcepten worden behandeld, die beogen dit soort problemen het

. hoofd te bieden.

5.2 Besturingsconcept van het N.B.S.

Ret National Bureau of Standards (N.B.S.) in Washington heeft een
besturingsconcept ontwikkeld, dat is gebaseerd op taakdecompositie; een
moeilijke taak op hoog niveau wordt door herhaaldelijk opdelen
verbrokkelt. totdat er uiteindelijk een aantal eenvoudige deeltaken
overblijven. Deze deeltaken kunnen zowel tegelijkertijd als na elkaar
worden uitgevoerd. Toepassen van dit concept resulteert in een
hierarchisch opgebouwd besturingssysteem, dat uit een groot aantal lagen
bestaat. Op iedere laag bevinden zich meerdere discrete regelsystemen,
die voor het uitvoeren van de deeltaken verantwoordelijk zijn. De
werking daarvan is als voIgt: op basis van de huidige status van het
regelsysteem, de opgedragen taak en de toestand van een deel van het te
besturen systeem worden nieuwe acties (lees: deeltaken) en een nieuwe
status bepaald. Deze cyclus wordt met een zekere regelmaat uitgevoerd,
die afhankelijk is van de verwachte snelheid waarmee de toestand van dat
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deel van het systeem of de opgedragen taak verandert. In feite is het
besturingssysteem, gebaseerd op het concept van het N.B.S., nog het best
te vergelijken met een groot aantal gekoppelde PLC's. In bijlage 4 wordt
het concept uitvoeriger behandeld en met een voorbeeld nog eens
verduidelijkt. In paragraaf 5.4 wordt dit besturingsconcept vergeleken
met het concept, dat omschreven staat in de volgende paragraaf.

5.3 Besturingsconcept gebaseerd op DACIS

DAcrs staat voor Design, Analysis and Control of Industrial Systems en
is gebaseerd op de proces-interactie benadering (bollen en pijlen). Bet
beschrijft een filosofie waarmee complexe industriele systemen kunnen
worden bedacht (ontworpen), beproeft en bestuurd. Voor het gebruik van
DACIS zijn een drietal hulpmiddelen ontwikkeld:
- 086 voor het ontwerpen,
- S84 voor het beproeven en
- C85 voor het besturen
Design '86 (D86) bestaat uit twee gereedschappen. Bet PRoces INteractie
Diagram (PRIND), welke op grafische wijze de processen en interacties in
een systeem representeerd en de Documentation Dictionary (DD), waarin de
processen en interacties zijn gedocumenteerd. Een uitvoerige
beschrijving van deze gereedschappen en van verschillende interactie
mechanismen wordt in Overwater(1986) gegeven. Voor het gebruiken van
deze gereedschappen is computerondersteuning aanwezig [Munneke,1985].
Met betrekking tot het beproeven van complexe industriele systemen is in
het vorige hoofdstuk gebleken, dat de discrete-event simulatie het meest
bruikbare instrument is. DACIS beschikt in dit verband over Simulatie
'84 (S84), een softwarepakket waarmee simulatiemodellen kunnen worden
gebouwd, [Rooda et a1.,1984]. Voor de uiteindelijke besturing van het
industriele systeem, wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket
Control '85 (C85) [Rooda en Boot, 1984 en 1986].
aij DACIS wordt een besturingsprogramma opgedeeld in een aantal
processen, die tegelijkertijd in de computer afspelen en elkaar in de
voortgang kunnen belnvloeden. Een gebruiker is vrij om z'n eigen
besturingsprocessen te kiezen, maar een slechte keuze heeft wel
verstrekkende consequenties voor het gemak waarmee het besturings
programma kan worden ontworpen. Er is op dit moment nog weinig bekend
over de criteria die bij het afwegen van alternatieven met betrekking
tot dit keuzeprobleem van belang kunnen zijn.
In Rooda en Overwater(1986) komen de proces-interactie benadering en
DACIS uitvoeriger aan de orde.

Voor het uitvoeren van de produktiebesturingstaken in een FPS is een
concept opgesteld, dat gebaseerd is op DACIS. Bet bestaat uit de
processen systeemmanager en transportcoordinator, een aantal processen
die de machines aansturen en een aantal tijdelijke beslisprocessen.
De systeemmanager regelt de hoeveelheid onderhanden werk in het FPS. Dit
gebeurt aan de hand van het orderbestand en de kapaciteitsbezetting van
de in uitvoer zijnde orders. Bij het uitvoeren van deze niet
tijdkritische besturingstaak kan het instrument discrete-event simulatie
worden ingezet. De transportcoordinator verzorgt het transport van de
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werkstukken. Dit proces krijqt van de andere processen transport
verzoeken en stelt op basis hiervan een optimale transportvolgorde vast.
Rierbij kan het accent bijvoorbeeld ligqen op het zo snel moqelijk
uitvoeren van de verzoeken of op het minimaliseren van het aantal
transportbeweqingen. Afhankelijk van de systeemconfiguratie van het FPS
kan het noodzakelijk zijn om de systeemmanager of de transport
coordinator uit meerdere processen op te bouwen. Bijvoorbeeld in het
geval dat in het FPS meerdere transportmiddelen voorkomen is het
gemakkelijk extra processen te qebruiken om ieder transportmiddel
afzonderlijk te kunnen aansturen.
Er bestaan in wezen twee moqelijkheden voor het kiezen van processen met
betrekking tot het aansturen van de machines. Ten eerste kan een proces
het qebeuren rondom een bepaalde machine coordineren, een zoqenaamd
track-proces. De andere mogelijkheid bestaat uit het regelen van de
bewegingen van een bepaald werkstuk door het hele systeem. Dit wordt als
object-proces betiteld. In bijlage 5 wordt duidelijk gemaakt dat de
verschillen tussen een besturing met track-processen en een besturinq
met object-processen uiteindelijk niet zo groot blijken te zijn dan dat
ze op het eerste qezicht lijken. In deze bijlage is bovendien van een
eenvoudig FPS, zowel met een besturing met track- als met object
processen, een PRIND met bijbehorende DD opqenomen. De tijdkritische
besturingstaken worden bij dit concept deels bij de transportcoordinator
en deels bij de tijdelijke beslisprocessen ondergebracht. Deze laatsten
worden door de object- of track-processen opgestart, bijvoorbeeld vlak
voor het beelndiqen van een bewerking op een bepaalde machine en voeren
vervolgens een bepaalde beslisregel uit. Bij de toepassing van dit
concept in hoofdstuk 6 zal op een bijzondere wijze van deze beslis
processen gebruik worden gemaakt. Bij het ontwerpen van dit
besturingsconcept is qetracht de problemen rond de produktiebesturinq te
verminderen door de systeemmanager slechts te belasten met de taak de
totale hoeveelheid onderhanden werk te reqelen en de overiqe
besturingstaken pas uit te laten voeren op die momenten en plaatsen dat
daartoe de noodzaak bestaat. Dit laatste kan worden qerealiseerd,
dankzij de enorme mogelijkheden die ontstaan door het gebruik van
tijdelijke beslisprocessen. Ret autonoom laten functioneren van de
systeemmanager zal naar verwachting nog weI de nodige problemen
opleveren.

5.4 Vergelijking van de besturingsconcepten

Bij het verqelijken van de besturingsconcepten komen een aantal
fundamentele verschillen naar voren. Ten eerste is er een verschil in de
wijze waarop het ideaal van een flexibele besturing wordt benaderd. Ret
concept van het N.B.S. neemt telkens veranderende toestanden als
uitqanqspunt, terwijl DACIS gebaseerd is op elkaar beinvloedende
processen. Een eerste qevolq hiervan is, dat het concept van het N.B.S.
in tegenstelling tot DACIS meer statisch van aard is. Ret is niet
eenvoudig om vanuit de ene toestand de andere toestand te verkrijqen.
Bij het genereren van nieuwe uitvoerwaarden en een nieuwe status van een
reqelsysteem kan qeen rekening worden gehouden met het verloop van de
invoerwaarden in de tijd, maar uitsluitend met de momentane waarde
ervan. Bijvoorbeeld bij het voorkomen van botsinqen tussen
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transportmiddelen kan dit gemis hinderlijk zlJn. Een tweede gevolg komt
naar voren bij het ontwerpen van een besturingssysteem. Een ontwerper
zal bij het N.B.S.-concept aIle toestanden waarin het te besturen
systeem zich kan bevinden apart moeten afhandelen. Zeker bij complexe
systemen zijn dergeIijke toestanden onoverzichtelijk en moeilijk te
doorgronden; nog afgezien van de praktische onmogelijkheid om aIle
toestanden te beschrijven. Veel natuurlijker voor een ontwerper is het
om zich te verplaatsen in processen die zich in zo'n complex systeem
afspelen en daarop z'n besturing af te stemmen.
Met betrekking tot het aanpassen aan de actuele toestand van het
produktiesysteem voldoen in beginsel beide concepten. Dit wordt bij het
N.B.S. gerealiseerd door de vele discrete regelsystemen en bij DACIS
door middel van de interacties tussen de processen. Voor wat betreft het
kunnen inspelen op een veranderend orderbestand is er weer een verschil
aanwezig. Bij het N.B.S.-concept worden als het ware aIle beslissingen
met betrekking tot de produktiebesturing al tijdens het ontwerpen van
het besturingssysteem vastgelegd. Dit in tegenstelling met het concept
gebaseerd op DACIS, waarbij het mogelijk is deze beslissingen uit te
stellen tot het laatste moment.
Concluderend kan worden gesteld, dat het concept gebaseerd op DACIS bij
het besturen van FPSen met een gemengde structuur een goed uitgangspunt
is. Er zal echter nog veel onderzoek moeten worden uitgevoerd, voordat
een echte flexibele besturing zal zijn gerealiseerd.

5.5 Communicatieproblemen

Een besturingssysteem van een FPS kan pas functioneren indien er
communicatieverbindingen bestaan tussen het besturingssysteem en de
verschillende modules op een hoger organisatieniveau enerzijds en de
besturingen van de machines anderzijds. Omdat vrijwel iedere leverancier
van gegevensverwerkende systemen z'n eigen data-communicatie concept
heeft, ontstaan er communicatieproblemen bij het integreren van
apparaten van verschillende leveranciers. In dergelijke gevallen zijn
dure maatwerkoplossingen noodzakelijk om het dataverker ongestoord te
laten verlopen. Het probleem kan worden omzeild door zich als klant te
beperken tot een leverancier, maar dan loopt men weI het risico van deze
leverancier afhankelijk te worden.

Onder aanvoering van General Motors is de communicatiestandaard MAP
(Manufacturing Automation Protocol) ontwikkeld [N.N.,1986a]. Door
uitsluitend nog apparaten te kopen die aan deze standaard voidoen, is
voor de klant integratie van aIle applicaties mogelijk en zijn
uitbreidingen of veranderingen zonder hoge kosten te realiseren. In
bijlage 6 wordt deze communicatiestandaard nader gespecificeerd en wordt
aan de hand van een voorbeeld de werking ervan verduidelijkt.
Ondanks het enthousiasme, waarmee MAP door zowel leveranciers als
klanten wordt begroet, blijft implementatie op grote schaal uit. De
voornaamste redenen hiervoor zijn dat het MAP-netwerk nog duur is en dat
het nog niet geheel is uitontwikkeld.
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In dit hoofdstuk wordt een toepassing van het DACIS-besturingsconcept
voor een FPS gegeven. Hiervoor is een simulatieprogramma geschreven met
behulp van het software-pakket 584 [Rooda et al.,1984]. Het doel van
deze simulatie is te onderzoeken of en op welke manier er efficient van
alternatieve werkstukroutes gebruik kan worden gemaakt. Er wordt
namelijk veel over alternatieve werkstukroutes gesproken, maar het wordt
slechts zelden in de praktijk toegepast.

Het te besturen FP5 bestaat uit een viertal verschillende machines (M1
tot en met M4), een werkstuktransportmiddel (TM) die zich langs een rail
voortbeweegt en een beginbuffer (BB), een tussenbuffer (TB) en een
eindbuffer (EB) aIwaar respectieveIijk niet, gedeelteIijk en geheel
bewerkte werkstukken tijdelijk in kunnen worden opgeslagen. In figuur 6
is de layout van het FP5 weergegeven.

TM

BB TB

figuur 6 : de layout

EB

Op dit produktiesysteem kunnen een drietal verschillende werkstukken
worden vervaardigd: A, B en C. Elk van deze werkstuktypen voIgt een
eigen route door het systeem. De bewerkingsstappen van de werkstuktypen
zijn achtereenvolgens:

A BB - M1 - TB - M2 - TB - M4 - EB
B BB - M1 - TB - M2 of M3 - TB - M4 - EB
C BD - M1 - TB - M3 - TB - M4 - EB

Dit gestileerde FPS valt dus in de categorie van flexibele produktie
systemen met een gemengde structuur. De verwachte bewerkingstijden staan
voor de verschillende werkstukken in tabel 1 weergegeven.
Ret besturingsprogramma van het FPS, gebaseerd op het in paragraaf 5.3
beschreven besturingsconcept, bestaat uit de permanente processen
systeemmanager en transportcoordinator en de tijdelijke processen object
A, object B en object C. Van de laatste drie processen zullen er vaak
meerdere tegelijkertijd actief zijn.
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machine M1 M2 M3 M4

werkstuktype A 5 35 - 6
B 10 20 20 13
C 16 - 15 14

tabel 1 : verwachte bewerkingstijden
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Het simulatieprogramma bevat naast de processen uit het besturings
programma, de processen machine 1 tot en met machine 4, het proces
transportmiddel en het proces ordergenerator. Dit laatste proces
voorziet de systeemmanager van orders betreffende de soorten en
aantallen te vervaardigen produkten. Pas nadat de onbewerkte werkstukken
in de beginbuffer van het FPS zijn geplaatst, mogen deze orders worden
doorgegeven. Het simulatieprogramma is opgebouwd uit een aantal modules,
zie figuur 7.

hoofdmodule

order managementmodule permanente

module tijdelijke besturing besturing

definitiemodule

584, S84DEF

figuur 7 : modulaire opbouw van het simulatieprogramma

De simulatiegereedschappen zijn opgeslagen in de onderste module. De
module daarboven bevat alle definities (onder andere de typedeclaraties)
die specifiek voor dit FPS zijn opgesteld. In de hoofdmodule worden de
interacties gelnitialiseerd en alle permanente processen geaktiveerd. In
de overige modules staan alle hierboven genoemde processen beschreven.

Er zijn een tweetal simulaties uitgevoerd, waarbij het proces
ordergenerator het proces systeemmanager telkens orders geeft om de
werkstukken A, B en C in qelijke aantallen te vervaardiqen. Bij de
eerste simulatie is vooraf bepaald dat de tweede bewerkingsstap van de
werkstukken B voar de helft van de werkstukken op machine M2 moet worden
uitgevoerd en voor de andere helft op machine M3. In figuur 8 is een
momentopname weerqeqeven van de grafische uitvoer van het simulatie
programma.
Boven in de figuur is nogmaals de layout van het FPS te zien waarbij
links naast elke machine de bezettinqsqraad ervan wordt weergeqeven. In
het onderste gedeelte kan de momentane toestand van de verschillende
werkstukken worden waarqenomen. De kleuren van de blokken corresponderen
met die van de machines en buffers die boven in de figuur staan. Dit met
uitzonderinq van de witte blokken, want zo'n blok betekent dat er noq
geen order voor dit werkstuk is ontvangen. Links onderin de figuur zijn
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aan de hand van de Korte gekleurde balken de werkstukroutes weergegeven.
Uit deze simulatierun blijkt dat de bezettingsgraden van de machines
respectievelijk gelijk te zijn aan: 90, 97, 72 en 85\. De bottle-neck
bij deze situatie is machine M2, waarvoor een groot aantal werkstukken
te wachten staan. Dit resultaat is niet verbazingwekkend, want het is
vooraf te voorspellen geweest. Door gebruik te maken van de gegevens uit
tabel 1 en de wetenschap dat de werkstukken in gelijke aantallen moesten
worden vervaardigd, had namelijk een betere getalsverhouding voor de
tweede bewerkingsstap van werkstuk B kunnen worden gekozen: aIle
werkstukken B naar machine M3 in plaats van 1 op de 2 werkstukken.
Maar in situaties waarbij regelmatig storingen optreden of waarbij de
soorten en aantallen werkstukken die moeten worden vervaardigd slechts
voor een deel bekend zijn, is dit vooraf bepalen van het optimum
moeilijker of zelfs onmogelijk. Er zal voor deze gevallen naar een
andere oplossing moeten worden gezocht.
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aij de tweede simulatierun is voor een oplossing gekozen, waarbij het
proces object a enigzins moest worden aangepast. Direct na de eerste
bewerkingsstap worden nu twee beslisprocessen geaktiveerd, waarvan de
ene het werkstuk a fictief in de wachtrij voor machine M2 plaatst en de
andere het fictief in de wachtrij van machine M3 zet. Pas op het moment
dat het werkstuk a bij een van de twee machines terecht kan, valt de
beslissing over de te volgen route. Hierdoor wordt als het ware
automatisch een gelijkmatige doorstroming van de werkstukken door het
systeem verkregen. Direct na het beschikbaar komen van een van de twee
machines, zal het ene beslisproces het andere dienen te passiveren.
Speciale aandacht vergt de situatie dat een werkstuk a exact op
hetzelfde moment bij beide machines terecht kan. Het gebruik van een
kritieke sektie biedt hierbij uitkomst. Bet resultaat van deze
simulatierun staat afgebeeld in figuur 9.

figuur 9 : resultaat tweede simulatierun

Uit deze simulatierun blijkt dat de bezettingsgraden respectievelijk
gelijk zijn aan: 91, 95, 91 en 69\. De bezetting van de machines M2 en
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M3 ZlJn in dit geval veel beter in evenwicht en de bezettingsqraad van
machine M4 is in verqelijk met de voriqe simulatierun (lok hoqer. Bij het
verqelijken van de figuren is duidelijk te zien dat het aantal
werkstukken, dat na een bepaalde tijd gereed is gekomen, bij de tweede
simulatierun groter is dan bij de eerste. Bovendien is in het tweede
geval de verdelinq ervan over de werkstuktypen gelijkmatiger.

Aan deze simulatie kan de conclusie worden verbonden dat alternatieve
werkstukroutes daadwerkelijk kunnen bijdraqen tot een efficienter
functionerend FPS. Ret gebruik van tijdelijke beslisprocessen bleek bij
de besturinq ervan veel voordelen te bieden. Dit versterkt nog eens de
gedachte dat het verminderen van de problemen met de produktiebesturinq
van een FPS moet plaatsvinden door op de momenten en plaatsen dat daar
noodzaak toe bestaat, pas beslissinqen te forceren.
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Uit het onderzoek is gebleken dat de stand van zaken met betrekking tot
flexibele produktiesystemen als teleurstellend is te kenschetsen.
Ondanks de overweldigende belangstelling en de technische mogelijkheden
die aanwezig zijn, is van een grote doorbraak in het gebruik van
dergelijke systemen nog geen sprake. Het is opvallend dat bij de huidige
FPSen, in de verspanende sector van de onderdelenproduktie, de winst aan
systeemreaktiesnelheid veelal teniet wordt gedaan door het verlies aan
systeemveelzijdigheid, zodat de systeemflexibiliteit er nauwelijks door
toeneemt. Naast de onbekendheid met het gebruik van dergelijke systemen
blijkt het vooral de lage efficiency te zijn dat een belangrijk
struikelblok vormt bij implementatie van FPSen op een grotere schaal.
De nadruk die men bij het benaderen van het produktie-ideaal legt bij de
machines in plaats bij het produktontwerp en de produktiebesturing kan
in beginsel worden gezien als een oorzaak van deze lage efficiency. Bij
de huidige systemen komt dit tot uiting door dat de systeemreaktie
snelheid en systeemveelzijdigheid voornamelijk te danken is aan de
afzonderlijke machines waaruit het systeem is opgebouwd en niet aan het
systeem zelf. Hierdoor gaat men voorbij aan het wezenlijke kenmerk van
FPSen, namelijk het koppelen van min of meer specifieke machines en
resteren FPSen met een enkelvoudige parallelle struktuur en een
potentieel overschot aan capaciteit.

Het verminderen van de problemen met de produktiebesturing van FPSen met
een gemengde structuur, kan een aanzet vormen voor het gebruik van FPSen
op een grotere schaal. Bovendien ontstaan hierdoor mogelijkheden voor
het inzetten van FPSen in andere toepassingsgebieden, bijvoorbeeld als
er geen concentratie van bewerkingen mogelijk of wenselijk is.
Het is gebleken dat de onlangs ontwikkelde besturingsinstrumenten noq
geen wezenlijke verbetering te weeg kunnen brengen met betrekking tot de
produktiebesturing. De vooruitzichten zijn bovendien niet hoopgevend.
Door bij de besturing van het FPS gebruik te maken van het besturings
concept gebaseerd op DACIS is het weI mogelijk de produktiebesturings
problemen te verminderen. Om uiteindelijk het ideaal van een flexibele
besturing te kunnen realiseren, moet nog veel onderzoek worden verricht.

De slogan: MIn een flexibel produktiesysteem wordt de flexibiliteit van
een job-shop gecombineerd met de efficiency van de massafabricage M
is voorlopig in de praktijk nog niet te verwezenlijken.
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Bijna twintig jaar geleden presenteerde Molins Machine Company uit
Engeland als een van de eersten ter wereld een flexibel produktie
systeem, onder de naam ·SYSTEM 24· [Williamson,1967 en 1968]. Dit
systeem, destijds zeer vooruitstrevend, was ontworpen voor de
vervaardiging van middelgrote freeswerkstukken in kleine tot middelgrote
series.

figuur 10 : SYSTEM 24

Het produktiesysteem staat afgebeeld in figuur 10. De volgende elementen
kunnen daarbij worden onderscheiden:

Aan de linkerkant staan een aantal freesmachines en een
bewerkingscentrum opgesteld. De freesmachines hebben ieder 3 numeriek
bestuurde assen en 2 spindels, zodat tegelijkertijd 2 identieke
werkstukken kunnen worden bewerkt. Het bij de machine behorende
gereedschapmagazijn heeft plaats voor 70 gereedschappen. De
freesmachines onderscheiden zich van elkaar door verschillen in de
toerentalbereiken van de spindels en door verschillende
gereedschapsets. Het bewerkingscentrum heeft 5 numeriek bestuurde
assen. Naast iedere aachine bevindt zich een laad- en loseenheid,
dat niet alleen de gepalletteerde werkstukken in en uit de machine
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neemt, maar bovendien de functie van tijdelijk werkstukbuffer heeft om
de werkstukwisseltijd zo laag mogelijk te houden.

- In het midden bevindt zich het werkstukmagazijn met aan weerszijden
ervan een transporteenheid voor het transporteren en in- en uitnemen
van de pallets met daarop de werkstukken.

- Aan de rechterkant van de figuur zijn de spanplaatsen te zien. Bier
worden de werkstukken handmatig opgespannen, waarbij gebruik wordt
gemaakt van diaprojecties, die op het pallet kunnen worden afgebeeld.
Na afloop van de bewerkingen vindt hier ook de eindcontrole plaats.

De maximale buitenafmetingen van de te vervaardigen werkstukken bedroeg
300x300x15Omm. Bet aantal machines waarop een werkstuk een bewerking
moest ondergaan was afhankelijk van de complexiteit van het werkstuk;
gemiddeld waren er 3 bewerkingsstappen per opspanning nodig. Dankzij het
geautomatiseerde werkstuktransport werd een sterke vermindering van de
doorlooptijd gerealiseerd. De aanwezigheid van een groot werkstuk
magazijn maakte het mogelijk dat slechts tijdens de dagploeg
opspanwerkzaamheden moesten worden uitgevoerd en dat hierdoor de avond
en nachtploeg met een beperkt aantal personeelsleden de produktie kon
voortzetten.

Een alternatief voor SYSTEM 24 vormde het gebruik van uitsluitend 5
assige bewerkingscentra. Dit werd terzijde geschoven, omdat na onderzoek
was gebleken dat:
- slechts voor 5 a 10\ van aIle bewerkingen het gebruik van een 5-assige

machine noodzakelijk was.
- een 5-assig bewerkingscentrum 7,5 keer duurder was dan een 3-assige

freesbank (in 1967).
- er door het grote aantal bewegingsrichtingen prclblemen waren met de

stabiliteit van de bewerkingscentra. Dit had tot gevolg dat de machine
minder zwaar kon worden belast, waardoor de bewerkingstijd per
werkstuk veel hoger kwam te liggen.

- het produktieniveau van de freesmachines door het gebruik van twee
spindels per machine hoger lag dan bij de 1-spi~lige bewerkingscentra.

Bet bleek niet mogelijk de machines en transportmiddelen waaruit SYSTEM
24 was opgebouwd binnen Europa in te kopen. Vandaar dat Molins, van
origine fabrikant van machines voor de tabak- en sigarettenindustrie, de
benodigde produktiemiddelen in eigen beheer heeft ontwikkeld. De firma
Ferranti heeft op het gebied van de machinebesturingen daarbij geholpen.
Elke machine had een eigen besturingseenheid met een lezer, die de op
magneetbandstaande programma's regel voor regel doorgaf aan de machine.
Na het aflopen van het bewerkingsprogramma werd de band teruggespoeld en
de cassette automatisch opgeborgen. Bet hele produktiesysteem werd
bestuurd door een IBM 1130 computer. Deze had onder meer als taak:
- het verzorgen van het transport van de pallets en werkstukken tussen

spanstations en de bewerkingsmachines,
- het controleren van de gereedschapwisselingen,
- het verzorgen van de programmawisselingen en
- het verstrekken van informatie aan de spanstations.
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De producent van gereedschapswerktuigen Werner & Kolb heeft een flexibel
produktiesysteem op de markt gebracht bestaande uit een aantal identieke
bewerkingscentra en een werkstuktransportmiddel, welke door een
gemeenschappelijk besturingssysteem en gereedschapmagazijn met elkaar
zijn verbonden [Hammer,1985]. In figuur 11 is de layout van het systeem,
de FPS 500-4 weergegeven.
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figuur 11 : de layout

In het systeem kunnen de volgende elementen worden onderscheiden:
a een bewerkingscentrum met een gereedschapmagazijn en een in- en een

uitgaveplaats voor het snel kunnen wisselen van werkstukken,
been gereedschap-voorinstel-apparaat, dat is aangesloten op de

systeemcomputer zodat op het moment dat het gereedschap naar de
machine gaat de gereedschapgegevens aan de NC-besturing kunnen
worden overgedragen,

c een gereedschap-in- en uitgavestation, waar versleten of afgebroken
gereedschappen worden gewisseld met nieuwe of gereviseerde
gereedschappen,

d een gereedschapwisselsysteem, bestaande uit een railsgebonden
manipulator voorzien van een dubbele grijpinrichting,

e een gemeenschappelijk gereedschapmagazijn,
f een werkstukopspanplaats,
9 een werkstukbufferplaats,
h een werkstuktransportmiddel, dat de gepalletteerde werkstukken

tussen de opspanplaatsen, de bufferplaatsen en de bewerkingscentra
verplaatst en

i een systeemterminal.
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Het wisselen van de gereedschappen tussen het in- en uitgavestation, het
gemeenschappelijk magazijn en de magazijnen van de machines vindt in
het algemeen plaats tijdens de hoofdtijd. Hierdoor kan de machine
stilstand tot een minimum worden beperkt. Afhankelijk van de wensen van
een klant wordt de grootte van de gereedschapmagazijnen, het aantal
bufferplaatsen en het aantal opspanplaatsen vastgelegd. Bovendien kan
het produktiesysteem worden uitgebreid met een meet- en een wasstation.

Bij Stork Brabant in Boxmeer wClrdt voor het vervaardigen van onderdelen
van textielmachines gebruik gemaakt van een dergelijk FPS [Riele,1986].
Op dit prClduktiesysteem, bestaande uit twee bewerkingscentra, worden 315
verschillende produkten vervaardigd met behulp van 453 snijgereed
schappen en 499 NC-programma's. De gemiddelde bewerkingstijd bedraagt
ongeveer 17,5 minuut. Om het gereedschapbeheer te vereenvoudigen worden
de gereedschappen in clusters gegroepeerd.

2.2 Plaatbewerking bij Westinghouse

In de Westinghouse fabriek in de Verenigde Staten is een flexibel
produktiesysteem operationeel op het gebied van de plaatbewerking
[Guha,1985]. Uit platen met een standaard oppervlaktemaat van 1,2 m.x
2,5 m. worden door middel van pons- en knipbewerkingen panelen
vervaardigd, in vele verschillende uitvoeringsvormen. De layout van het
produktiesysteem is in figuur 12 weergegeven.
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figuur 12 de layout

Het systeem is opgebouwd uit:
- een zestal bufferplaatsen, waar het ingangsmateriaal ligt opgestapeld;

onderling verschillen deze stapels platen in materiaalsoort en/of
plaatdikte,
een CNC-ponsbank met 42 ponsgereedschappen,
een markeerstation, waar aIle plaatdelen worden voorzien van een
alfanumerieke code; zonodig kan zelfs aan twee zijden de code worden
aangebracht,
een CNC-knipbank voorzien van een eigen transportband om de afgeknipte
plaatdelen af te voeren en
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- twee manipulatoren, die elk langs een gedeelte van een rail
verplaatsbaar zijn. Een manipulator wordt ingezet om de platen van de
buffers naar de ponsbank te brengen en is voorzien van een
vacuumgripper. De andere verzorgt het transport van de ponsbank naar
de knipbank via het markeerstation en heeft een elektromagnetische
gripper.

Voordat de verschillende bewerkingen op de machines plaatsvinden, worden
de platen eerst gepositioneerd en gefixeerd. Er kunnen maximaal twee
platen tegelijkertijd in het systeem aanwezig zijn.

Uit een enkele plaat kunnen meerdere panelen worden gemaakt. Een
optimalisatieprogramma zorgt voor een plaatindeling, met als kriterium
een minimaal afvalpercentage. AIle orders, die voor een bepaalde dag
zijn ingepland, worden in deze optimalisatie betrokken. Er wordt ook
rekening gehouden met het feit, dat sommige panelen dwars uit de plaat
kunnen worden gehaald. Hierdoor neemt het aantal configuratie
mogelijkheden toe en het afvalpercentage verder af.
Op basis van de plaatindelingen worden vervolgens, telkens opnieuw, NC
programma's voor de bewerkingsmachines samengesteld. Hierna worden ze
via een DNC-systeem naar de machinebesturingen gezonden. De
systeemcomputer tens lotte zorgt ervoor, dat het juiste NC-programma
wordt gestart op het moment dat de betreffende plaat bij de machine is
gearriveerd.

Dit produktiesysteem maakt het mogelijk dat de panelen voortaan op order
kunnen worden geproduceerd, dankzij de geringe omsteltijden en het
snelle optimaliseren. Men heeft hiervoor weI een standaardisatie door
moeten voeren in de ontwerpen van de panelen, om het aantal
ponsgereedschappen te kunnen beperken. Er worden ongeveer 12 platen per
uur verwerkt, waarbij gemiddeld 235 ponsgaten per plaat worden gemaakt.

2.3 De produktie van versnellingsbakhuizen bij Renault

In 1982 heeft Renault een flexibel produktiesysteem in gebruik genomen
in hun fabriek in Boutheon voor de vervaardiging van versnellings
bakhuizen [N.N.,1983]. Deze produkten bestaan uit twee gietijzeren
huisdelen en een gietijzeren of aluminium deksel. Alle vier de
werkstukken komen als gietstukken binnen en worden in twee opspanningen
op het FPS bewerkt. De layout van het produktiesysteem is afgebeeld in
figuur 13.

Het systeem, dat in z'n geheel circa 3000 m2 vloeroppervlak beslaat, is
samengesteld uit de volgende delen:
- vier bewerkingscentra, elk voorzien van een gereedschapmagazijn met

plaats voor 60 gereedschappen en een indexeerbare spantafel als vierde
as. Twee bewerkingscentra worden ingezet bij het voorbewerken van de
werkstukken, terwijl de andere bij het nabewerken worden gebruikt,

- twee meerspillige boormachines met een geautomatiseerd
boorkopwisselsysteem,

- een kotterbank met een 12-delig gereedschapmagazijn,
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- een wasstation voor het verwijderen van spanen van de gepalletteerde
werkstukken,

- vier werkstuklaad- en lClsstations bemand met twee operatoren en
- acht geautomatiseerde werkstuktransporteurs, AGV's (Automated Guided

Vehicles) die tot 1500 kg. kunnen worden belast en een snelheid hebben
van 45 m./min. en

- een accuwissel- en oplaadstation ten behoeve van de AGV's.
In het systeem bevinden zich een zevental bufferplaatsen en 15 pallets.
De gemiddelde duur van een bewerking op een station bedraagt 5 minuten
en een werkstuk zal ongeveer 40 minuten in het FPS verblijven. Voor het
opspannen van de verschillende werkstukken in de twee posities volstaat
het gebruik van zes typen specifieke opspanmiddelen.

Pallecising Brea

Automatic cart -battery exchange

~

o I~~o~o~~
:. • • I

mf
.····(~,I.:;:~~:--IJ~
i tl .. _-- -.1 I
• .~I I
I I -fi I I

: : : : Rmse tunnel

MaChwl,o'O'''07'-··T~r-···i . ".","0,""

, :~,

: f--W----··~
• I ,
• I 'M"#?Jt..~·t·_· ·-1 ......._:11I

~··i-·: ....,:...,~
Boring and : ~···~-·i :

facing machine : : ~H:: Headchanger 1· . .I • • •

~
'-----·T~r-b<
: rYJ""~ :
: : : : Machining centre 4

Machining centre 1 : : :
....... '; _••. y. -- .,._ '

i ;~:
, 'r7 I

···W··

figuur 13 : de layout



FPS -43-

Controle op maatafwijkingen vindt deels automatisch plaats bij de
machines en deels handmatig bij de losplaats van de werkstukken.
Bovendien zijn aIle machines voorzien van een gereedschapbewakings
systeem, die een gereedschapsbreuk direct detecteert zodat een bewerking
terstond kan worden gestaakt. Afhankelijk van het type werkstuk en de
opgespannen zijde voIgt het werkstuk een bepaalde route langs de diverse
machines. Bij zowel het voor- als het nabewerken op de bewerkingscentra
zijn alternatieve routes mogelijk, omdat de bewerkingscentra twee aan
twee identiek zijn.
De machines beschikken naast hun CNC-besturing over een programmeerbare
controller, die zorgt voor de palletherkenning en de keuze van het
bijbehorende bewerkingsprogramma. Een tweede machinegebonden besturing
heeft het gereedschapmagazijn onder controle.
Het transportcircuit is verdeeld in zes zones, die elk onder controle
staan van een microcomputer. Daarnaast zorgt de centrale microcomputer
van het transportbesturingssysteem ervoor, dat de werkstukken op de
juiste plaats terecht ko.en zonder dat daarbij botsingen tussen de AGV's
plaatsvinden en dat de accu's van de AGV's tijdig worden gewisseld. Ook
bij de laad- en losstations zijn programmeerbare controllers aanwezig,
voor het uitwisselen van gegevens met. betrekking tot de op te spannen
werkstukken.
Voor de coordinatie van de machinebest.uringen en de transportbesturing
en voor het verzamelen van produktiegegevens is een centrale computer
aanwezig, een Solar 16-40 van Sems. Deze is dubbel uitgevoerd, zodat bij
het uitvallen van de eerste computer de tweede direct de taken kan
overnemen. In figuur 14 staat het netwerk van computers weergegeven, die
gezamenlijk zorgen voor de besturing van het FPS [Ranky,1983].

CNC contrriRers

Head changer machmes

figuur 14 : netwerk van computers
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Solberg(1977) heeft, analoog aan het model voor een multiprogrammeer
computersysteem van Buzen(1973), een FPS gemodelleerd als een gesloten
netwerk van wachtstations. Het staat bekend onder de naam CAN-Q
(Computer Analysis for Networks of Queues) en wordt gebruikt bij het
ontwerpen van een FPS. In deze bijlage zal aan de hand van Nawijn et
al.(1985) de methode kort worden toegelicht.

In figuur 15 staat het netwerk weergegeven, waarbij de wachtstations M1
tIm Mn machines voorstellen,L een laad- en losplaats en Teen

transportstation is.

q1
M1 ~

q2
M2

-.
-. T

.

ql
4- L

~
... Mn --

figuur 15 : het netwerkmodel

Binnen dit systeem bevinden zich een vast aantal pallets, die
herhaaldelijk in het systeem rondgaan. De daarbij te volgen routes langs
de diverse machines en de laad- en losplaats, is afhankelijk van de
overgangskans q. van het transportstation naar het betreffende station

1
i. Bij de laad- en losplaats komt in gedachten telkens een nieuw
werkstuk binnen op het moment dat een bewerkt werkstuk het systeem
verlaat. Hierdoor wijkt in deze beschouwingswijze de laad- en losplaats
niet af van de andere stations. De werkstuktransportmiddelen worden als
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een enkel wachtstation opgevat, waarin het aantal loketten overeenkomt
met het aantal beschikbare transportmiddelen. Het is in dit model niet
mogelijk dat de voortgang van de werkzaamheden op de stations wordt
beinvloed door niet of te laat uitgevoerde acties van de transport
middelen. Om het model wiskundig te kunnen oplossen, worden er een
aantal veronderstellingen gedaan:
- de bewerkingstijden op de stations (inclusief de gereedschapswissel-

en de positioneertijden) zijn negatief exponentieel verdeeld,
- de prioriteitsregel is FCFS (First-Come-First-Serve),
- de capaciteit aan bufferplaatsen is onbeperkt en
- aan de hand van de samenstelling van het werkstukpakket zal er een

standaard werkstuk moeten worden geformeerd.
Dit laatste is bepalend voar de waarden van de q,'s en de gemiddelde

1

werkstuktransporttijd.

Op basis van deze veronderstellingen kunnen formules worden afgeleid
voor:
- de produktiesnelheid van het systeem,
- de verschillende wachtrijlengtes en
- de bezettingsgraden van de machines
als functie van de bezettingsgraad van het transportstation. Deze
grootheid wordt op zijn beurt weer bepaald uit de kansverdeling van de
toestand waarin het systeem zich bevindt.

De uiteindelijk verkregen resultaten geven het gemiddeide gedrag weer
van het FPS over een langere periode. De invloed van bijvoorbeeld het
aantal pallets, de transportsnelheid of de samenstelling van het
werkstukpakket op de prestaties van het systeem zijn door het
herhaaldelijk uitrekenen van de formules snel te achterhalen.

3.2 Perturbation analysis

Perturbation analysis is een Vri) nieuwe techniek, die wordt toegepast
bij het ontwerpen en besturen van Discrete-Event Dynamic Systems (DEDS).
Naast FPSen worden ook verkeersnetwerken, communicatienetwerken en
computersystemen tot de groep van DEDS gerekend. Dit zijn allemaal
systemen waarvan het gedrag wordt gekenmerkt door de kennis van de
start- en eindtijden van de in het systeem voorkomende aktiviteiten. De
methode is ontwikkeld aan de Harvard University en staat ook wel bekend
onder de naam SPEEDS (Sample-path PErturbation Extrapolation Discrete
event Systems). Het biedt. de mogelijkheid am veel meer informatie uit
een enkele simulatierun te verkrijgen, dan tot nu toe gebruikelijk was.
Hieronder zal in het kart. het. principe waarop de techniek gebaseerd is,
uit de doeken worden gedaan.

Beschouw een DEDS met een prestatiegrootheid y=y(W,B)i met w als een
soort random proces en B als beslisparameter. Het doel is meer te weten
te komen over de relatie t.ussen y en 8, om zodoende y te kunnen
optimaliseren. Daarvoor zijn geen analytische gereedschappen aanwezig,
omdat w niet te modelleren is. Maar met behulp van experimenten is het
weI mogelijk om bijvoorbeeld een schatting te maken van de gradient van
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y(w;;8+M) - y(w.;8)... ~,

~8

y als functie van 8. Voor een adequate waarde van M en ~8 is deze
schatting gelijk aan:

1 M 1 2M
e 1 = { - . r y (w. ;8+68) r y (w . ;8) } I ~ 8 ,

M i=1 ~ M i=M+1 ~
waarin iedere w. een Monte Carlo experiment voorstelt. In het uiterst

~

bijzondere geval, dat wi regeneratief is, kan de vergelijking worden

herschreven tot:
1 M

e
2

= -.r {y(w.;8+~8)-y(w.;8)}/~8,

M i=1 ~ ~

Voor het maken van deze schatting zijn 2M experimenten nodig.

Stel dat:

9 (wi ;8) = 9.- y (w. ;8) = lim
d8 ~ ~8~O

dan is e2 een benadering voor:

M
e3 =1. r 9(wi ;9).

M i=1
In dit laatste geval zijn er nog maar M experimenten nodig.

In Suri(1983) wordt aangetoond, dat voor sommige bijzondere gevallen er
inderdaad aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan. Daartoe wordt
tijdens een discrete-event simulatierun een bepaalde gebeurtenis
gestoord (in de tijd verschoven). Deze storing is zo klein, dat de
volgorde der gebeurtenissen er niet door wordt beinvloed; dit wordt
betiteld als deterministische gelijkheid. Door tijdens het experiment de
hieruit voortkomende extra informatie te verzamelen is het mogelijk na
afloop 9(wi ;8) exact te berekenen. Als er bovendien sprake is van

statistische lineariteit is het mogelijk tijdens ~en experiment meerdere
parameters tegelijk te onderzoeken. Daardoor zijn er in het geval dat 8
als vektor wordt beschouwd met de vorm (8., ... ,8 ), bij de perturbation

~ n
anlyse een N-tal minder simulatieruns nodig, om de invloed van de N
beslisparameters te bepalen.

Minder duidelijk wordt in Ho(1983a) het feit aangetoond, dat bij het
telkens herhalen van een storing tijdens een simulatierun, de N
gradienten zelfs met een simulatierun te bepalen zijn. Men beroept zich
hier op de zogenaamde stochastische gelijkheid, die ook de basis vormt
voor andere technieken.

In Ho(1983b) wordt getracht de validiteit van de techniek aan te tonen.
hiertoe worden voor een aantal eenvoudige gevallen de resultaten van de
perturbation analysis vergeleken met langs analytische weg verkregen
oplossingen. Enkele voorbeelden van produktiesystemen, waarbij de
invloed van bewerkingstijden op de doorlooptijd van de werkstukken kan
worden bepaald, zijn terug te vinden in Ho(1983a). Hierbij is het
mogelijk rekening te houden met maximum buffergroottes. In figuur 16 is
een dergelijk voorbeeld weergegeven. Hierbij is:
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een machine,

een wachtrij,

de capaciteit van de buffer tussen M. en H.,
1 )

de bewerkingstijd op Hi'

de kans op een storing op Hi en

het gemiddelde van de negatief expcmentHHe verdeling van de

reparatietijd op M..
1

Voorts wordt gesteld dat:
- de kans op overgang van M3 of H4 naar M2 25 \ bedraagt en

- zolang H3 bezig is, de werkstukken naar M4 gaan.

figuur 16 : het model

In fiquur 17 staan de resultaten van een lange simulatierun. N is het
aantal vervaardigde werkstukken, NI. geeft weer hoe vaak M. een lege

1 1
inputbuffer heeft (No Input) en FO. geeft weer hoe vaak M. een volle

1 1

outputbuffer heeft (Full Output). De gevoeligheidscoefficienten
(sensitivity coefficients) uit de laatste kolom tonen de invloed die de
bewerkingstijden hebben op de doorlooptijd. Een gevoeligheidscoefficient
van 0,1250 voor machine 2 betekent dat het veranderen van de
bewerkingstijd op dit station met 8 tijdseenheden, resulteert in een
verandering van de doorlooptijd met een tijdseenheid.

N = 10000

NI e~) FO (~~) Sensitivity coefficients

M, 0.0 48.3 0.0
M, 5.8 0 0.1250
MJ 22.2 0 0.0588
M. 95.1 0 0.0
M~ 03 1.8 0.~73

M. 74.5 0 0.0

figuur 17 : resultaten van een run

Dit voorbeeld laat zien dat voor het bepalen van de waarde van een
zestal parameters slechts een simulatierun nodig is. Om de juistheid van
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de eerder genoemde stochastische gelijkheid aan te tonen, zijn in figuur
18 de resultaten van 10 kortere runs weergegeven.

N = 5000

NJ (~,~) FO (~~) Sensitivity coefficients

M. 0 [47.3, 49.4] 48.5 0
M2 [5.9,6.2] 6.1 0 [0.1099,0.1397] 01238
M1 [22.2, 24.1] 22.9 0 [0.0506,0.0726] 0.0607
M. [95.0, 95.1] 95.J 0 0
M, [0.0,0.7] 0.5 [1.5,2.3] 1.9 [0.2777, 0.3440] 0.3132
M6 [74.1,74.7] 74.6 0

figuur 18 resultaten van tien runs
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Het National Bureau of Standards (N.B.S.) in Washington heeft een Real
time Cont.rol Syst.em (R.C.S.) ontwikkeld, waarmee complexe systemen
kunnen worden bestuurd [Albus et al.,1981]. Voorbeelden van dergelijke
systemen zijn een biologisch organisme, een organisatie, een sensor
gestuurde robot en een FPS. De opbouw van het besturingssysteem is
gebaseerd op een klassiek principe, namelijk dat van de taakdecompositie
of probleemreductie. Hierbij wordt een complexe taak op hoog niveau in
een of meerdere rijen van deeltaken gesplitst., die een niveau lager
liggen. Het doel hiervan is kleine, overzichtelijke taken of problemen
over te houden, die afzonderlijk en op een vereenvoudigde manier kunnen
worden afgehandeld. Op een dergelijke wijze ontstaat een boomstructuur,
waarbij elke hoofdmodule (knooppunt) een bovenliggende en een of
meerdere onderliggende hoofdmodules heeft; dit staat afgebeeld in deel a
van figuur 19.

ORGANIZATIONAL
HIERARCHY

.C~:::t:: 2

s~:: '

Servo Moct",le

(a)

COMPUTATIONAL
HIERARCHY

""""'''' ......
Y ENVI.ONIiENT r-J

(b)

BEHAVIORAL
HIERARCHY

BUILD SUBSYSTEIl ABC D

1/
j"

! I, 'I

Ii

(c)

figuur 19 de opbouw van het besturingssysteem
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l

Dat elke hoofdmodule als functie van de tijd achtereenvolgens
verschillende deeltaken zal uitvoeren is in deel c van het figuur te
zien, uitgebeeld door toestandsvektoren en -trajectorieen. In de
praktijk worden de doelstellingen of de taken van het te besturen
systeem in de hoofdmodule aan de top ingevoerd en door de herhaaldelijke
decompositie wordt op het laagste niveau uiteindelijk de informatie
gegenereerd voor het aansturen van de actuatoren in het systeem. Dit
kunnen bijvoorbeeld spieren van een organisme, personen in een
organisatie of stappenmotoren in een machine zijn. Het aantal lagen dat
door de decompositie in het besturingssysteem ontstaat is uiteraard
afhankelijk van de complexiteit. van het te besturen systeem. Hierbij
heeft iedere laag z'n eigen tijdshorizon, die Kleiner wordt naarmate de
laag zich meer onderin het hierarchische systeem bevindt.

Om ondanks onzekerheden en onverwachte gebeurtenissen in de omgeving
toch de hoofddoelstelling te kunnen verwezenlijken, is het noodzakelijk
om op ieder niveau de taakdecompositie mede te baseren op de toestand
waarin de omgeving zich bevindt.. Om die reden is van elke hoofdmodule
een discreet regelsysteem gemaakt, dat aan de hand van een feedback z'n
taak zo goed mogelijk tracht. te vervullen. In figuur 20 staat de
algemene opbouw van een hoofdmodule weergegeven, zoals deze door het
N.8.S. is ont.worpen.

E i +1 Ci +1

F.
).

H.
).

X.
).

R. P.
). ).

G. M. -
). ).

E. C.
). ).

figuur 20 : een discreet regelsysteem

Daarin zorgt de module Hi op basis van zijn taak (C i +1) en een feedback

(F i ) voor de genoemde taakdecomposit.ie.

De feedback wordt door de module G. afgegeven aan de hand van (bewerkte)
).

sensorinformatie uit lagere besturingsniveaus of uit de omgeving (E i ) en

voorspellingen en verwachtingen (R.) gegenereerd door de module M..
). ).
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Indien er tussen Ei en Ri verschillen bestaan zal de module Gi een

foutsignaal aan de module R. moeten doorgeven, waardoor de
1

taakdecompositie kan worden aangepast. Afhankelijk van de omvang van het
verschil en de kwaliteit van de module H., kan dit ook gevolgen hebben

1
voor de taakdecompositie op hogere niveaus (b.v. Hi +1). Bestaat er geen

of nauwelijks verschil dan verloopt de afhandeling volgens plan en hoeft
niet te worden ingegrepen. Het aanpassen van de taakdecompositie aan de
toestand van het systeem en de omgeving, wordt weleens gezien als een
vorm van gedrag van het besturingssysteem. De voorspelling R. kan door

1

de module G. oak worden gebruikt om bijvoorbeeld de sensorinformatie E.
1 1

uit de omgeving te ontdoen van een storende ruis.
De module Mi , bevattende een intern beeld van de externe wereld, kan op

basis van de toestand en de taak van het besturingssysteem (Pi) en de

toestand van andere systemen of systeemdelen en de omgeving (X.) de
1

voorspelling of verwachting (R.) afgeven. In speciale gevallen kan de
1

module Mi worden gebruikt als een expertsysteem. In deel b van figuur 19

zijn voor een spoor uit de structuur de verbanden tussen de diverse
modules weergegeven.

Ter verduidelijking voIgt hieronder een voorbeeld, dat ook in figuur 19
staat afgebeeld: Ret samenstellen van het produkt ABCD uit de elementen
A,B,C en D met behulp van een manipulator. De eerste decompositie
bestaat uit het samenstellen van de elementen A en B. Daartoe moet een
niveau lager, eerst A worden opgepakt, dan B, om vervolgens de twee
delen in elkaar te passen en vast te klemmen. De taak -A pakken- kan
weer verder worden opgesplitst in de deeltaken: beweeg arm naar A, grijp
A vast, verplaats A naar assemblagepunt, laat A los. Op dit niveau kan
de functie van de module M bijvoorbeeld bestaan uit het opzoeken van het
beeld van A in het geheugen, zodat module G kan beoordelen of het door
E gedetecteerde voorwerp daadwerkelijk A is. Een andere mogelijkheid is
dat de module G de momentane afstand tussen de grijper en het onderdeel
doorgeeft aan de module H.

Ret N.B.S. heeft het bovenstaande besturingsconcept, bestaande uit een
groot aantal gekoppelde discrete regelsystemen op een computer
geimplementeerd, waarbij aIle modules als 'finite-state-automata' zijn
gemodelleerd. Dit kan worden gezien als toest.andsmachines of
computerprogramma's, die met een bepaalde regelmaat en aan de hand van
de taak, de status en de invoerwaarden van een module de uitvoerwaarden
en een nieuwe status bepalen. Dergelijke programma's werken met
toestandstabellen, waarin aIle combinaties van status, taken en
invoerwaarden in voorkomen. In figuur 21 is voor het bovenstaande
voorbeeld van het assembleren van A en Been stukje van de
toestandstabel weergegeven [Albus et al.,1982].
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Command State Feedback Next Output Report
State

C:50 No New Command C:50 Wait --
Fetch ( A) C:50 New Command C:51 Reach to A -

.. 01 Distance to A>T1 C:51 Reach to A -

.. C:51 Distance to A~T 1 C:52 Craep A -

.. C31 A Not Visable C35 Search for A -

.. C32 Grasp Pre 8 8 U r e <T 2 C:52 Craep A -
Grip Dist>T3

figuur 21 : toestandstabel

Zolang er een niveau hoger geen taak uitgebracht wordt, behoeft er ook
geen aktie te worden ondernomen, zie de eerste regel. Echter als er een
taak wordt opgedragen, dan verandert de status van de module en kan met
de eerste deeltaak worden begonnen. Gedurende een cyclus wordt
achtereenvolgens de feedback gelezen, de regel opgezocht waarin de
betreffende toestand wordt gekarakteriseerd en de nieuwe status en
uitvoer bepaald. De regelmaat waarmee deze cyclus wordt doorlopen is
voor ieder niveau in het besturingssysteem anders. Zo zal op een laa9
niveau deze regelmaat zeer hoog zijn en op een hoog niveau, bijvoorbeeld
weer het assembleren van ABeD, volstaat een veel lagere frequentie.
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Met betrekking tot het aansturen van machines in een FPS met behulp van
het best.uringsconcept. gebaseerd op DACIS (Design, Analysis and Control
of Industrial Systems) bestaan feitelijk twee mogelijkheden voor het
kiezen van de besturingsprocessen. De eerst.e mogelijkheid is het gebruik
van het zogenaamde track-proces, dat het ophalen van een werkstuk van
een bepaalde plaats naar een machine, het. uit.voeren van een bewerking op
die machine en het weer wegbrengen van het werkstuk naar een bepaalde
plaats regelt. net aantal identieke track-processen die per machine
worden ingezet, is afhankelijk van de grootte van het werkstukbuffer
vlak bij de werkplek. De tweede mogelijkheid wordt gevormd door een
zogenaamd object-proces, dat het herhaaldelijk transporteren, bewerken
en weer transporteren van een bepaald werkstuk langs verschillende
machines coordineert. Per werkstuktype verschillen de object-processen
van elkaar. In totaal zijn er evenveel in het besturingssysteem actief
dan dat er werkstukken in het produktiesysteem aanwezig zijn. In
tegenstelling tot de track-processen bestaan de object-processen maar
tijdelijk. In Rooda en Boot(1986) wordt in het voorbeeld van de
treinbesturing een gelijksoortige keuzemogelijkheid aangetroffen.
Hierbij bestaat de keuze uit processen die de treinen als uitgangspunt
nemen (parallel met de object-processen) en uit processen die het
gebeuren rondom de afzonderlijke baanvakken coordineren (parallel met
track-processen).

In figuur 22 is een PRIND weergegeven van de besturing van een eenvoudig
FPS, waarbij gebruik wordt gemaakt van track-processen. Het FPS bestaat
uit twee machines (M 1 en M 2), een transportmiddel (TM) en een aantal
bufferplaatsen. Er kunnen twee verschillende werkstukken op het
produktiesysteem worden vervaardigd (A en B). Na elke bewerking wordt
een bewerkt werkstuk eerst in de buffer geplaatst, waarna een onbewerkt
werkst.uk naar de machine wordt. gebracht. Hierdoor is er per machine maar
een track-proces nodig. De volgorde waarin de werkstukken worden bewerkt
is in dit. voorbeeld FCFS (First-Come-First-Serve). Naast de track
processen komen in de PRIND nag de processen systeemmanager en
transportcoordinat.or voor, zoals die in paragraaf 5.3 staan beschreven.
In figuur 23 is de DO van het proces TRACK 1 weergegeven.
Voor hetzelfde FPS is ook een PRIND gemaakt, in het geval dat de object
processen zijn ingezet bij de besturing, zie figuur 24. Omdat de object
processen maar tijdelijk bestaan, worden ze in de PRIND tussen ronde
haken geplaatst. Met. [1 .. n] wordt aangegeven dat er meerdere identieke
processen kunnen bestaan. net proces systeemmanager activeert de object
processen.
In figuur 25 is de DO van het. proces OBJECT A weergegeven.
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figuur 22 PRIND besturing FPS met track-processen

PROCESS TRACK 1 =
BEGINPROC

LOOP
RECEIVE(opdracht track 1)
SEND(transportopdracht)
RECEIVE(transport 1 klaar)
SEND(opdracht M 1)
RECEIVE(M 1 klaar)
SEND(transportopdracht)
RECEIVE(transport 1 klaar)
CASE bewerkingsstap OF

TRACK 2 SEND(opdracht track 2)
KLAAR : SEND(werkstuk klaar)

END
ENDPROC

figuur 23 DD van TRACK 1
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figuur 24 PRIND besturing FPS met object-processen

PROCESS OBJECT A =
PROCEDURE MACHINE 1
BEGIN

RECEIVE(M 1 vrij)
SEND (transportopdracht)
RECEIVE(transport 1 klaar)
SEND(opdracht M 1)
RECEIVE(M 1 klaar)
SEND (transportopdracht)
RECEIVE(transport 1 klaar)
SENO(M 1 vrij)

END
PROCEDURE MACHINE 2
BEGIN ..... END
BEGINPROC

MACHINE 1
MACHINE 2
SEND(werkstuk klaar)

ENDPROC

figuur 25 DO van OBJECT A
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Bij het vergelijken van de twee mogelijkheden, valt op dat de PRIND met
de object-processen er veel ingewikkelder uitziet dan de PRIND met de
track-processen. Dit levert modelmatig gezien echter geen problemen op,
daar het slechts wordt veroorzaakt door de object-processen die met
beide machines interacties onderhouden. In tegenstelling hiermee is de
intensiteit waarmee de interacties worden gebruikt bij de track
processen weer groter. Ret uiteindelijke resultaat is, dat het totaal
aantal gebruikte interacties in beide gevallen aan elkaargelijk is. Ret
totaal aantal processen dat voor de besturing benodigd is, heeft een
dusdanige omvang dat het verschil in de aantallen processen tussen de
twee mogelijkheden niet essentieel is.
Ret belangrijkste verschil is dat bij de besturing met object-processen
de route van een werkstuk deel uit maakt van het besturingsproces,
terwijl bij de besturing met track-processen deze route als een data
structuur wordt gerepresenteerd. Ret is echter gebleken dat ook dit
verschil van dien aard is dat hierdoor geen keuze voor een van de twee
mogelijkheden voor de hand ligt. Zelfs niet in de situaties dat er met
alternat.ieve werkstukroutes rekening moet worden gehouden.
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Manufacturing Automation Protocol (MAP) is een Local Area Network (LAN)
met een token busstructuur, gebaseerd op een verzameling standaard
protocollen, zoals die van het N.B.S. en het IEEE. Bet geheel past
binnen het ISO/OSI-referentiemodel (Open System Interconnection). Dit
referentiemodel bestaat uit een zevental opeenvolgende lagen, waarbij
per laag een betere communicatieservice wordt opgebouwd, zie figuur 26
[N.N.,1986b].
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t'lo!ot B
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G'cznhG'ld

pack.t

tromo

figuur 26 : het ISO/OSI-referentiemodel

De onderste laag is de fysieke laag, waarin is vastgelegd over welk
fysisch medium de gegevens worden verstuurd. De data-linklaag verzorgt
de toegang tot de verbinding en de juiste transmissie van de signalen.
De netwerklaag zorgt voor de routering van de boodschappen tussen de
eindpunten in het netwerk. Bij deze onderste drie lagen vindt
uitwisseling plaats via de datanetknooppunten. Bij de hogere lagen
worden de gegevens direct uitgevoerd van eindstation tot eindstation.
De transportlaag dient voor het betrouwbare transport van gegevens
garant te staan. De taak van de sessielaag is het regelen van de dialoog
tussen twee samenwerkende applicatieprocessen. De presentatielaag zorgt
voor de vertaling van de informatie in een voor de transmissie
overeengekomen vorm. De applicatielaag tenslotte ondersteunt de buiten
het OSI-architectuur gelegen processen, die de wezenlijke applicaties
uitvoeren, zoals terminals en operators.
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Om de werking van het OSI-model te verduidelijken zal een voorbeeld
worden gegeven [N.N.,1986b]. Bij communicatie tussen verschillende,
gelijkwaardige organisaties kan men lagen onderscheiden die als het ware
door de verschillende organisaties heenlopen, zie figuur 27. Volgens de
OSI-filosofie vindt de communicatie als voIgt plaats: de directeur van
firma 1 wenst bepaalde informatie te krijgen van de directeur van firma
3. Als directeur 1 nu geen rechtstreeks contact wil of kan opnemen met
directeur 3, vraagt hij aan secretaresse 1 om een brief te typen en te
overhandigen aan secretaresse 3. Dit laatste doet de secretaresse 1 niet
zeIf, maar Iaat dit over aan de binenpost 1. Dit herhaalt zich op aIle
onderliggende niveaus. Hierbij geldt dat laag N slechts weet hoeft te
hebben van het bestaan van de lagen N+1 en N-1. Bovendien is kennis over
de interne werking ervan niet noodzakelijk, omdat er onderling
stringente afspraken gelden.

communlcatlCl'

notwgrk
lavart

dienston

dlrcacteur

secretarassa

blnnanpast

pastkantoor

Isort-rcantru m

spoorWGg

orgonlsot1q 1

(nOd.. 1)
organlsotlQ 2

(nOd.. 2)

organlsall.. 3

(nOd.. 3)

figuur 27 : communicatie tussen twee directeuren

In MAP zijn voor een aantal van de genoemde lagen protocdllen opgesteld,
gericht op het gebruik in de industriele automatisering. Het voldoet aan
de volgende twee eisen:
- het netwerk is bruikbaar in een real-time omgeving,
- zowel computers, NuBe-machines als PLC's kunnen met elkaar worden

verbonden.
De overige lagen zijn nog in ontwikkeling. Daarnaast worden er
hulpmiddelen ontworpen voor het verbinden van MAP-netwerken onderling en
met andere netwerken, zoals MAP-bridges, -gateways en -routers. In
figuur 28 staat een voorbeeld van een communicatienetwerk zoals die in
een werkplaats kan voorkomen.
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figuur 28 werkplaatscommunicatienetwerk


	Voorblad
	Samenvatting
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding.
	2. De problematiek van het produceren.
	3. Flexibele produktiesystemen.
	4. Ontwerp- en besturingsinstrumenten.
	5. Besturingssysteem.
	6. Een toepassing van het DACIS-besturingsconcept.
	7. Conclusies. 
	8. Literatuur.
	Bijlagen

