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SAMENUATTING 

Dit rapport behandelt een onderzoek naar de vraag in 
hoeverre de computer behulpzaam kan ziJn biJ de Systematische 
Lay-out Planningsmethode van Muther. De gevolgde werkwijze valt 
uiteen in twee delen, te weten een literatuuronderzoek naar de in 
het verleden ontwikkelde software enerzijds en het zelf schrijven 
van een programma anderzijds. 

BiJ het literatuuronderzoek kwam naar voren dat de meeste 
programma's gebaseerd z1Jn op het lay-out planningsprobleem, 
gedefini~erd als kwadratisch ordeningsprobleem. De hiervoor 
gebruikte oplossingsmethoden ziJn onder te verdelen in twee 
hoofdgroepen, de analytische en de heuristische. Binnen de 
heurist1sche onderscheiden we verder de wissel- (iteratief 
verbeterende) en de opbouw- (constructieve) methode. Tenslotte 
kunnen de programma's worden ingedeeld naar de gebruikte 
wegmeting (euclidisch, rechthoekig of langs de transportweg) en 
naar het al dan niet kunnen verwerken van bedriJfsmiddelen met 
ongeliJke oppervlakten. 

Ondanks het feit dat er reeds veel programma's op dit gebled 
zijn geschreven, worden dezein de praktijk nauwelijks toegepast. 
De redenen hiervoor 11ggen ten grondslag aan de ontwikkeling van 
een nieuw programma, SCALP (Sophisticated Computer Aided Lay-out 
Planning) genaamd. Dit programma, dat geschreven is voor MS-DOS 
PC's, is behulpzaam biJ alle stappen uit de SLP-methode van 
Muther en is getest aan de hand van een praktijksituatie. 

Het is de bedoeling dat in de toekomst wordt onderzocht in 
hoeverre SCALP kan worden ingepast in een groter systeem, met als 
andere elementen simulatie- en CAD-software. In dit onderzoek 
wordt hiertoe reeds een eerste aanzet gegeven. 
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SUMMARY 

In this ~epo~t, the question to what extend the compute~ can 
be used to suppo~t Muthe~'s method of Systematic Lay-out 
Planning, will be dealt with. To answer this question, a study 
was made, which consisted of two pa~ts: a research conce~ning the 
question, whethe~ such softwa~e already existed and the 
development of a new p~og~am. 

A study of the available lite~atu~e on this subject showed 
that in most p~og~ams the lay-out planning p~oblem is defined as 
a quad~atic assignment p~oblem. To solve this problem, analytical 
and heu~istic methods a~e used, of which the heu~istic methods 
can be divided into ite~ative and const~uctive ones. fu~the~mo~e, 
a distinction can be made between the ways of measuring distances 
(euclidically, ~ectangula~ly o~ according to the t~anspo~tation 
~oute) and the possibility of whether o~ not being able to cope 
with machines, which do not have the same dimensions. 

Although the~e a~e many lay-out planning p~og~ams, they a~e 
seldom used due to seve~al ~easons. The~efo~e a new p~og~am, 
SCALP (Sophisticated Computer Aided Lay-out Planning) has been 
developed. This p~ogram, which was w~itten fo~ MS-DOS PC's, 
supports Muther's SLP-method enti~ely and has been tested in 
p~actice. 

AI~eady plans a~e made to examine whethe~ SCALP can be 
fitted into a larger system with othe~ softwa~e, such as 
simulation- and CAD-p~og~ams. A possible way of doing this is 
briefly mentioned in this repo~t. 
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1. HJLEIDING 

De in dit verslag te behandelen eindstudieopdracht is 
ge~icht op de toepassing van de computer ter ondersteuning van de 
s~stematische lay-out planningsmethode volgens Muther r~lJ. De 
hierbij gevolgde werkwijZe valt uiteen in twee delen, te weten 
een literatuuronderzoek en het ontwikkelen van een 
softwarepakl~et . 

Eij 
'''erleden 

het literatuuronderzoek 
ontwikkelde software, 

centraal stonden: 

is gekeken 
waarbiJ de 

naar de 
volgende 

in het 
'.'ragen 

-Dp welke wiJze wordt het lay-aut planningsprobleem 
gedefinieerd? 

-Welke oplossingsmethoden worden er gebruikt? 
-Naar welke overige kenmerken kunnen de programma's 
worden ingedeeld? 

-Wat ziJn de voor- en nadelen van de op de markt 
verkriJgbare pakketten en hoe ziJn de eventuele nadelen 
op te lossen? 

Uitgaande van de hierbiJ opgedane kennis is er vervolgens 
een nieuw programma, SCRLP genaamd, ontwikkeld. Hiervan zullen 
zowel de gebruiksmogeliJkheden als ook de programmeer-technische 
detai 1 s warden besprol~en, alsmede een test van het programma aan 
de hand van een reeds eerder uitgevoerd lay-out onderzoek. 

Tenslotte zal worden aangegeven welke stappen moeten warden 
onder nomen am SCRLP in te zetten naast o.a. simulatie- en CRD
programma's. 

1 



2. COMPUTER ONDER5TEUNDE LAY-OUT PLANNING 

Een belangrijke plaats binnen de technische bedrijfsvoering 
wordt ingenomen door de lay-out planning, die zich bezig houdt 
met het op een zo goed mogelljke manier rangschikken van 
bedrijfsmiddelen binnen een gegeven ruimte. Met bedr1jfsmiddelen 
worden hier aIle middelen bedoeld, die technisch noodZakelijk 
zijn voor het bereiken van het beoogde bedriJfsresultaat (~J. 
Hieronder vallen o.a. gebouwen, stukken land, machines etc. 

Een bekende, veel toegepaste lay-out planningsmethode is 
ontwikkeld door R. Muther [~l,~2J. AanvankeliJk was het slechts 
mogelijk om deze methode met de hand toe te passen, maar vanaf de 
jaren zestig zijn er computerprogramma's ontwikkeld, die hierbij 
behulpzaam kunnen zijn. In dit hoofdstuk zullen de belangriJkste 
kenmerken van deze programma's worden behandeld, maar alvorens 
hiertoe over te gaan zal eerst de handmatige methode beknopt 
worden beschreven. 

2.1. SYSTEMATISCHE LAY-OUT PLANNING UOLGENS MUTHER 

BiJ de SLP-methode van Muther worden eerst gegevens 
verzameld met betrekklng tot de produkten en de daarbiJ horende 
quantiteiten. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt in een 
Produkt-Quantiteit grafiek, waaruit conclusies kunnen worden 
getrokken ten aanzien van de te kiezen soort lay-out en in een 
Uolume-Diversitelt grafiek, die inzicht geeft in de vraag op 
welke produkten de lay-out moet worden afgestemd. 

Hierna worden de materlaalstromen en de relaties onderzocht, 
op basis waarvan dlagremmen worden opgesteld, waerin de 
bedrijfsmiddelen zo goed mogeliJk ten opzichte van elkaar worden 
geplaatst, zonder rekening te houden met hun oppervlakten of 
andere randvoorwaarden. De planner tracht hierbiJ de 
bedriJfsmiddelen, waartussen grote materiaelstromen en 
belangrijke relaties bestaan, dicht bij elkaar te zetten. 

Als volgende stap wordt de totale benodigde oppervlekte 
bepaeld. Indien deze groter is dan de beschikbare oppervlakte, 
dan ken dit problemen geven, waarvoor oplossingen dienen te 
worden gevonden. 

Hierna worden de bedrijfsmiddelen opnieuw zo goed mogelijk 
in een diagram geplaatst, waarbij nu echter weI rekening wordt 
gehouden met hun oppervlakten. Door nu modificerende overwegingen 
en praktische beperklngen te beschouwen, worden meerdere re~le 
alternatieven ontwikkeld, waaruit tenslotte het beste wordt 
gekozen middels een evaluatie. 

De negen stappen van de hierboven beschreven werkwiJze zijn 
schematlsch weergegeven in figuur 2.1, terwiJI een uitgebreide 
toelichting te vlnden is in biJlage 1. 
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Figuur 2.1. De SLP methode van Muther in schemavorm 
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2.2. INDELING VAN DE LAY-OUT PLANNING550FTWARE 

Aan de meeste tot nu toe 
lay-out planningsprobleem, 

ontwikkelde programma's ligt het 
gederinieerd als kwadratisch 
grondslag, dat mathamatisch als 
minimaliseer de doelrunctia F, 

ordeningsprobleem [7111,1~] ten 
voIgt kan worden omschreven: 
waarbij F gelijk is aan: 

met: 

n 
F - E 

1-1 
h • s 
ij ij 

n 

s 
ij 

h 
ij 

= 

-
-

het aantal bedriJrsmiddelen 

de arstand tussen de bedrijrsmiddelen i an j. 

een getal, dat het belang van de onderlinge nabijheid 
van de bedrijrsmiddelen i en j aangeert. Hoe groter 
dit getal is, des te groter is ook het ganoemde 
belang. 

In de meeste programma's wordt voor h uitgegaan van een van
naar matrix, waarin de in aen bepaalde tijd gemeten transport
rrequenties tussen de bedrijrsmiddelen zijn opgenomen. De 
doelrunctie F is in dit geval aen maat voor de transportkosten, 
waarvan wordt aangenomen dat deze evenredig zijn met de 
getransporteerde hoeveelheden en de daarbiJ argelagde arstanden. 
Tevens ziJn er een aantal programma's, die voor h aen 
relatiediagram gebruiken. 

Aan de bovengenoemde derinitie van de doelrunctie F kunnen 
nog verschillende verrijningen worden toegevoegd, zoals het 
gebruik van kostenractoren or het toepassen van de aanname dat 
sij = sji etc. 

Wanneer we de lay-out planningsprogramma's sorteren naar de 
gebrulkte oplossingsmethoden, den krijgen we de 1ndeling zoals te 
zien is in riguur 2.2. [~,S,27,~3]. We onderscheiden hierbij twee 
hoordgroepen, te weten de analytische methoden, waarbij het 
werkelijke optimum wordt bepaald en de heuristische methoden, die 
wellswaar slechts een suboptimum bepalen, maar die hiervoor 
aanzienlijk minder rekentijd nodig hebben. Verder kan een 
onderscheid worden gemaakt in programma's, die weI in staat zijn 
om te werken met bedrijrsmiddelen van verschillende oppervlakte 
en programma's, die dit niet zijn. Tenslotte zijn er nog 
verschillende manieren om de arstanden tUBsen de bedrijrsmidde1en 
te meten, name1ijk: euclidisch, rechthoekig en langs de 
transportweg. In de rest van dit hoordstuk zullen a1 deze 
aspecten nader worden toegelicht. 



Analytlsch 

HeuListisch Opbouw 

Wissel 

GeliJke opp. ----r- Euclidisch meten 

L- Rechthoekig meten 

GeliJke opp. ----r- Euclidisch meten 

L- Rechthoekig meten 

Euclidisch meten DngeliJke opp. ~ 

Rechthoekig meten 

Langs tLanspoLtweg 

GeliJke opp. ----r- Euclidisch meten 

L- Rechthoekig meten 

Euclidisch meten DngeliJke opp. ~ 

Rechthoekig meten 

Langs tLanspoLtweg 

FiguUL 2.2. Indeling van lay-out planningssoftwaLe 

2.3. DE ANALYIISCHE OPLOSSINGSMEIHDDEN 

Met de analytische oplossingsmethoden is het mogelijk om het 
weLkelijke optimum VOOL het ordeningsprobleem te bepalen. De 
bekendste van deze weLkwijzen ziJn de volledige enumeratie, de 
branch-and-bound methode en de kwadLatische optimalisatie, die 
hier aIle drie zullen worden toegelicht. 

2.3.1. Uolledige enumeLatie 

Bij de volledige enumeratie C~3J. ook weI de brute fOLce 
methode genaamd, wordt VOOL alle mogeliJke opstellingen van de 
bedriJfsmiddelen, de doelfunctie F bepaald. De opstelling, 
waarvoor deze het kleinst is, is 10gischeLwiJze de optimale. 

Op deze manier moet voor n bedrijfsmiddelen (en n mogelijke 
plaatsen) n! keer de doelfunctie F worden berekend. Hier komt nog 
biJ dat de tijd, die nodig is voor het bepalen van F, minstens 
evenredig is met n*n. Dit houdt in dat de totale rekentijd voor 
grote waarden van n dusdanig hoog wordt, dat deze methode in de 
praktijk nauweliJks toepasbaar is, hetgeen o.a. reeds door Nugent 
[~~J is aangetoond. In dit verband is door mijzelf een onderzoek 
veLricht met een Commodore Amiga computer (8 Mhz.), waarbiJ de 
rekentijd voor een eenvoudig programma v~~r n-1 tim n-8 is 
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gemeten en ve4de4 is 
bleek dat deze biJ een 
ste4k toeneemt. 

geschat V004 n>8 (zie bijlage 2). Hierbij 
stiJgende waa4de van n inde4daad zee4 

2.3.2. De branch-and-bound methode 

Bij deze door Gavett en Plyte4 C~3J ontwikkelde methode 
w04dt de totale verzameling mogelijke oplossingen opgedeeld in 
deelve4zamelingen (het zogenaamde b4anching), waarbij de ene 
bete4 aan een bepaald c4ite4ium (bound) voldoet dan de ande4e. 
Door nu slechts de beste deelve4zameling verder te beschouwen en 
deze ook weer op te splitsen, ontstaat een boomstructuur. In het 
gunstlgste geval hoeft slechts een tak (branch) van deze boom te 
worden doorlopen om het optimum te vinden, hetgeen een 
aanzienlijke tijdsbesparing t.o.v. de volledige enumeratie kan 
opleve4en. In het ongunstigste geval echter, dienen aIle 
mogelijkheden te worden afgegaan, waarbij de rekentiJd extreem 
hoog kan zijn. Er is gebleken C~~J dat de benodigde 4ekentijden 
biJ de branch-and-bound methode niet veel afwijken van die bij de 
volledige enume4atie, zodat ook deze methode weinig p4aktische 
betekeniS heeft. 

2.3.3. De kwad4atische octimalisatie 

BiJ deze we4kwiJze, die onder andere d004 Gilmore en Lawler 
(~3J is gebruikt, wordt het kwadratisch ordeningsprobleem 
opgesplitst in mee4dere lineaire ordeningsproblemen, die 
vervolgens d.m.v. lineaire programmering kunnen worden opgelost. 
Aangezien de rekentijd hiervoor exponentieel toeneemt met het 
aantal bed4ijfsmiddelen, is ook deze methode voor grote waarden 
van n niet inzetbaar. 

Concluderend kunnen we stellen dat het toepassen van 
analytische methoden lange rekentijden met zich meebrengt, 
hetgeen deze ongeschikt maken V004 problemen, waarbij een groot 
aantal bedrijfsmiddelen (vuistregel: meer dan acht) bet40kken is. 
Het feit, dat men in de praktijk meestal te maken heeft met tien 
of meer bedrijfsmiddelen, maakt deze methoden dan ook slechts 
zee4 beperkt b4uikbaar. 

2.~. DE HEURISIISCHE OPLOSSINGSMEIHODEN 

Uanwege de beperkte inzetbaarheid van de analytische 
methoden, zijn er in de loop der jaren ook heuristische 
we4kwijzen ontwikkeld, waarmee op een systematische manier een 
oplossing wordt gegenereerd, waarbiJ echter meerdere potentiale 
mogelijkheden niet w04den onderzocht, zodat er geen ga4antie 
bestaat dat de gevonden oplossing ook de optimale is C7J. Een 
dergeliJke oplossing noemen we dan ook suboptimaal. 

Binnen de heuristische methoden onderscheiden we twee 
hoofdg4oepen, te weten de opbouw- en de wisselmethoden, die beide 
uitvoerig zullen w04den besproken. 

6 



2.~.1. De opbouwmetbode 

BiJ de opbouwmetbode, ook weI de 
genoemd. wordt uitgegaan van een leeg 
bedriJfsmiddelen een voor een in 
onderscheiden daarbiJ de stappen. die in 
Zijn weergegeven en die bier nader zullen 

constructleve metbode 
oppervlak, waar de 

worden geplaatst. We 
rlguur 2.3 op pagina B 
worden toegelicbt. 

Eerst moeten de benodigde gegevens in de computer worden 
ingevoerd, waarna het belangrijkste bedrijrsmiddel in het centrum 
van de lay-out wordt geplaatst. Bij de keuze van dit 
bedriJfsmiddel wordt gebruik gemaakt van een van de volgende 
criteria: 

1.1. Selectie naar specirieke transporthoeveelheid/relaties: 
Hierbij wordt het bedrijrsmiddel, waarvan de som van de 

transportrrequentles en/of van de relatles bet grootst is, als 
eerste geplaatst. 

1.2. Selectie naar grootste aantal transportrrequenties/relaties: 
Hierblj wordt bet bedrijrsmiddel, dat het grootste aantal 

transportrrequenties en/or relaties beert, voor plaatsing 
geselecteerd. De waarde van deze rrequenties or relaties is in 
dit geval van ondergescbikt belang. 

1.3. Selectie van twee bedrijrsmlddelen: 
Hierbij worden de twee bedrijfsmiddelen. waartussen de 

grootste hoeveelbeid wordt getransporteerd en/or waartussen de 
belangrijkste relatie bestaat. als eerste geplaatst. 

Hierna wordt bet bedrijrsmiddel uitgekozen, dat als volgende 
zal worden geplaatst. waartoe we twee methoden onderscbeiden: 

2.1. Seriale metbode: 
Bij deze methode wordt eerst de volgorde, waarin de 

bedrijfsmiddelen in de lay-out zullen worden gezet, vastgelegd, 
waarvan later niet meer wordt argeweken. De bepaling van deze 
plaatsingsvolgorde en de plaatsingsprocedure zelr zijn dus 
onarbankelijk van elkaar, vandaar dat hierb1j gebruik gemaakt 
wordt van de criteria, die onder 1 z1jn genoemd. 

2.2. Parailelle methode: 
Bij deze met bode wordt de volgorde van plaatsing niet van te 

voren vastgelegd. Er wordt namelijk, rekening houdend met de 
reeds aanwezige lay-out kern, steeds weer een volgend 
bedrijfsmiddel ultgekozen, dat h1erna meteen in de lay-out wordt 
gezet. De plaatslngsvolgorde is nu dus weI gekoppeld aan de 
plaatsingsprocedure, vandaar dat hierbij de criteria, die onder 3 
zullen worden bebandeld, een rol spelen. 

Voor dit bedrijrsmiddel 
aan de lay-out kern edit 
geplaatste bedrijrsmiddelen) 
hand van een van de volgende 

moet nu de beste plaats, die 
is de verzameling van reeds 

worden bepaald. Dit gebeurt 
criteria: 
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3.1. Plaatsen op basis van f: 
Hierbij wordt het bedrijrsmiddel zo neergezet, dat de 

toename van f van de lay-out kern minimaal is. 

3.2. Plaatsen bij de optimale buur: 
Hierbij wordt het bedriJrsmiddel naast een (or twee) andere 

bedrijrsmiddelen gezet, waarmee het de grootste onderlinge 
transportrrequentie en/or de belangrljkste relat1e heeft. 

Uervolgens wordt opnieuw een bedrijrsmiddel u1tgekozen en in 
de lay-out gezet, hetgeen wordt herhaald totdat ze allemaal zijn 
geplaatst, waarna het resultaat op het scherm kan worden 
afgebeeld. 

2.~.2. De wisselmethode 

BiJ de wisselmethode, die ook wel de iteratier verbeterende 
methode wordt genoemd, wordt uitgegaan van een lay-out als 
ingangsgegeven. die door het onderling verwisselen van 
bedrijfsmiddelen, geoptimaliseerd wordt. We onderscheiden daarbiJ 
de stappen, die in figuur 2.~ op pagina 10 zijn weergegeven en 
waar in deze paragraaf nader op in zal worden gegaan. 

Net als bij de opbouwmethode moeten eerst de gegevens worden 
ingevoerd, waaronder de lay-out, die verbeterd moet worden. 
Uervolgens worden er twee bedrijrsmiddelen uitgekozen, die hierna 
onderling worden verwisseld. Bij de keuze van deze 
bedrijfsmiddelen kan gebruik worden gemaakt van een van de 
volgende criteria: 

1.1. Selectie naar indexnummer: 
HierbiJ worden de bedriJfsmiddelen (willekeurlg) genummerd, 

biJvoorbeeld aan de hand van hun poslt1e in de van-naar matrix. 
Uitgaande van deze nummering worden nu de verwisselingen 
doorgevoerd. Op deze wijze worden dus eerst 1 en 2 gewisseld, 
vervolgens 1 en 3 etc. 

1.2. Selectie naar specirieke transporthoeveelheld/relaties: 
Hierbij wordt het bedrijfsmiddel geselecteerd, waarvan de 

som van de transportrrequenties en/of van de relaties het grootst 
is. Deze wordt dan verwisseld met een bedrijrsmlddel, dat gekozen 
is volgens criterium 1.1. 

1.3. Selectie naar de grootste arstand: 
Hierbij worden eerst de bedrijrsmiddelen verwisseld, 

waartussen de onderlinge afstand het grootst is. 

1.~. Selectie naar een mogeliJk betere buur: 
HierbiJ worden bedriJrsmiddelen, waartussen een grote 

transportfrequentie en/of een belangrijke relatie bestaat, door 
verwisseling zo dicht mogelijk bij elkaar gebracht, bijvoorbeeld 
door het 'verdringen' van een minder belangriJk bedriJrsmiddel. 
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Na de veLwisseling wOLdt gekeken of hieLdooL de doelrunctie 
F kleiner is gewoLden. Is dit niet het geval, dan is de lay-out 
slechteL gewoLden en wordt de veLwisseling ongedaan gemaakt. Is 
dit echteL weI het geval, dan kan wOLden besloten om de 
veLwisseling te handhaven. 20'n besluit wOLdt genomen op basis 
van sen van de volgende criteLia: 

2.1. Handhaven van iedere veLbeteLende veLwisseling: 
Hierbij wOLdt iedeLe verwisseling van twee bedriJrsmiddelen, 

die een LeduceLing van F met zich meebLengt, gehandhaafd. 

2.2. Handhaven van de beste veLwisseling: 
HieLbij wOLdt eeLst voor een aantal veLwisselingen de waarde 

van F bepaaId, waaLna diegene wordt gehandhaafd, waaLbij de 
grootste LeduceLing van F t.o.v. de beginsituatie optreedt. 

2.3. Biased sampling: 
UOOL zowel de methode 2.1 als 2.2 geldt dat het resultaat 

slechts afhangt van de bij het begin ingevoeLde lay-out. Dit 1s 
een nadeel wanneeL eL meeLdeLe alternat1even met ongeveeL gelijke 
waaLden VOOL F bestaan. Het pLogLamma kan eL hieL dan maaL een 
van vinden. Dit probleem kan wOLden ondervangen dOOL gebLu1k te 
maken van biased sampling [~~J, waaLbij semi-Landom VOOL de 
handhaving van een veLwisseling wordt gekozen. Dit houdt in dat 
de kans, dat een veLwisse1ing wOLdt gehandhaafd, toeneemt 
naaLmate de LeduceLing van F gLoteL is. 

UeLvolgens wOLdt 
moeten plaatsvinden, 
gebLuikt: 

nagegaan or eL nog meeL veLwisse1ingen 
waaLtoe sen van de volgende criteria wOLdt 

3.1. Een vast aantal veLwisselingen: 
HieLbij wOLdt, a1 dan niet dOOL de gebLuikeL, van te VOL en 

vastgelegd hoeveel veLwisselingen zullen worden dooLgevoerd. 

3.2. UeLwisselen op basis van F: 
HieLbij wOLdt dooLgegaan met veLwisselen totdat een bepaalde 

stLeerwaaLde van F is bereikt of totdat het vermoeden bestaat dat 
verdeLe veLwisselingen geen significante verbeteLingen meeL 
zullen opleveLen. 

WanneeL het 
plaatsgevonden, dan 
argebeeld. 

gewenste 
kan het 

aantal 
Lesultaat 

veLwisselingen heeft 
op het scheLm wOLden 

2.5. DE OPPERULAKIEN UAN DE EEDRIJFSMIDDELEN 

20als we in figuuL 2.2. Leeds hebben gezien, ondeLscheiden 
we pLogLamma's, die a1 dan niet in staat zijn om bedLijfsmiddelen 
met ongelijke oppeLvlakten te veLwerken. 

De pLogLamma's, die hieLtoe nlet in staat zijn, weLken 
meestal met een driehoeks- of vieLkantsraster, waaLbij de 
bedLijfsmidde1en op de hoekpunten wOLden geplaatst. Een vooLbeeld 
hieLvan is te zien in figuuL 2.S. DeLgelijke pLogLamma's zijn 
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nuttig ter ondersteuning van de planning met de hand, aangezien 
ze de gebruiker inzicht kunnen geven in vragen als: 'Bestaan er 
clusters van samenhangende bedriJfsmiddelen?" , "Welke 
bedrijfsmiddelen moe ten in de lay-out centraa! liggen?" etc. 

Figuur 2.5. Een lay-out, waarbiJ de bedriJfsmiddelen in 
een driehoeksraster ziJn geplaatst C~8J 

Wanneer men met de computer echter realistische lay-outs wil 
ontwerpen, dan is het noodzakeliJk dat het programma in staat is 
om bedrijfsmiddelen met ongeliJke oppervlakten te verwerken. 
Hierbij worden deze meestal opgesplitst in eenheidsvlakjes. 

Bij de opbouwprogramma's worden deze vlakjes een voor een in 
de lay-out geplaatst, waarbij getracht wordt het bedriJfsmiddel 
zo homogeen mogeliJk te houden. Toch leidt deze werkwiJze in veel 
gevallen tot onregelmatige, niet reele vormen. Een voorbeeld 
hiervan is te zien in figuur 2.6. 
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Figuur 2.6. Een met het opbouwprogramma Corelap ontwikkelde 
lay-out met onregelmatlge vormen C27J 
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Om deze onLegelmatige VOL men tegen te gaan ziJn eL ook 
enkele pLogLamma's ontwikkeld, waaLbiJ de bedLiJfsmiddelen niet 
in vlakjes wOLden opgesplitst, maaL als geheel in de lay-out 
wOLden geplaatst. Hoewel hieLdooL 'gaten' in de lay-out kunnen 
ontstaan, geeft dit toch beteLe Clees: reeleLe) oplossingen. Een 
voorbeeld van een dergeliJk programma is Modulap (36J, waaLvan 
een resultaat te zien is in figuUL 2.7. 
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FiguUL 2.7. Een lay-out, ontwikkeld met Modulap, waaLbiJ 
de oppeLvlaktevoLmen gehandhaafd zijn (27) 

Bij de wisselpLogLamma's bLengt de mogelijkheid om 
verschillende oppeLvlakten te kunnen veLwerken, beperkingen met 
zich mee t.a.v. de uitvoerbaaLheid van de veLwlsselingen. 20 
zullen bedLljfsmiddelen, die veL van elkaaL liggen en waaLvan de 
oppeLvlakten sterk verschillen, nlet zonder problemen kunnen 
wOLden verwisseld. Binnen de bestaande programma's onderscheiden 
we dan oak de taepassing van slechts twee principes: 

1. Het veLwisselen van twee (groepen) bedLiJfsmiddelen van 
geliJke oppeLvlakte. 

2. Het verwisselen van naast elkaaL gelegen (groepen) 
bedLijfsmiddelen (zie figuur 2.8), 
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FiguUL 2.8. De dLie-vlakken veLwisseling binnen het 
pLagLamma Craft (l~J 

13 



BiJ de wisselmethode is het nog moei11jker om de 
bedriJrsmiddelen homogeen te houden dan biJ de opbouwmethode. 
Onregelmatige vormen zijn hierbij dan ook geen uitzondering, 
hetgeen in riguur 2.9 duideliJk te zien is. 

l k s , , s , , , s 

, < k s , , , s , s s 
k , , s s , , s , 

k , l So S S S , s , , 
l l l s , , , s s , 

Figuur 2.9. Een lay-out, ontwikkeld met het wisselprogramma 
Crart, met hierin onregelmatige vormen (27) 

2.6. DE GEBRUIKIE WEGMEIING 

Er bestaan drie manieren, waarop 
bedriJrsmiddelen kan worden gemeten, 
rechthoekig en langs de transportweg. 

2.6.1. Euclidisch 

de 
te 

arstand tussen de 
weten: euclidisch, 

Hierbij wordt de arstand tussen de mlddelpunten van de 
bedrijrsmiddelen langs een rechte liJn bepaald (zie riguur 2.10). 
Deze man1er van meten is in de praktijK vaak nlet reallstisch, 
omdat het transport meestal niet langs een rechte 11jn plaats
vindt vanwege de hinder die dan wordt onder von den van obstakels 
zoals andere machines e.d. Slechts bij ultzondering is deze 
meting weI resel, bijvoorbeeld wanneer gebruik wordt gemaakt van 
kranen or bij het transport tussen gebouwen. In rormulevorm kan 
de euc11dische wegmet1ng als voIgt worden beschreven: 

2 
s - ( x x ) + 
ij i j 

1'i 

( Y 
i 

!.l ) 
j 
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Figuur 2.10. De euclidische wegmeting 

2.6.2, Rechthoeklc 

Sij de rechthoekige wegmeting worden de afstanden niet via 
de kortste weg gemeten, maar via twee loodlijnen (zie figuur 
2.11), De zo gevonden waarden zijn dus altijd groter dan wanneer 
euclidisch zou zijn gemeten. Uerder zijn ze in de meeste gevallen 
realistischer omdat de meetweg meer overeenkomst vertoont met de 
in werkelijkheid gevolgde transportweg. In formulevorm ken de 
rechthoekige meting als voigt worden gedefinieerd: 

s -
ij 

ASS ( x 
i 

x ) 
j 

+ ASS ( Y 

Figuur 2.11. De rechthoekige wegmeting 
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2.6.3. Langs de transoortwec 

HierblJ wordt de afstand gemeten, die een tussenprodukt 
werkelijk aflegt om van het ene naar het andere bedrijfsmiddel te 
gaan. Deze manier van meten is logischerwijze de meest 
reallst1sche, maar brengt in de praktijk problemen met z1ch mee 
omdat de transportwegen gedurende het planningsproces voortdurend 
worden veranderd. 

2.7. DE BEKENDSIE PROGRAMMA'S 

In biJlage 3 is een liJst opgenomen van de in de 11teratuur 
beschreven software, waarbij tevens de belangriJkste kenmerken 
ziJn aangegeven. Van deze programma's zullen de twee bekendste, 
te weten Craft en Corelap wat nader worden toege11cht. 

2.7.1. Corelap 

Corelap is het bekendste opbouwprogramma, waarvan de eerste 
versie in 1967 door Lee en Moore (31J werd ontwikkeld. 

Ket programma gaat biJ ziJn barekeningen uit van aen 
relatiediagram, waarbiJ het bedrijfsmiddel met de grootste 
specifieke relaties als eerste wordt geplaatst. Verder werkt het 
programma parallel en worden de bedriJfsmiddelen geplaatst bij de 
beste buur. Ket is daarnaast mogeliJk om ongeliJke oppervlakten 
te beschouwen, waarbiJ sterke vervormingen op kunnen treden (zie 
figuur 2.6). Verder kan zowel euclidische als ook rechthoekige 
wegmeting worden gebruikt. 

2.7.2. Craft 

Craft, dat kan worden beschouwd als het bekendste 
wisselprogramma, werd in 1963 door Armour en Buffa (2,6J 
ontwikkeld en is sindsdien vele malen herzien en verbeterd (21J. 

Craft gaat bij zijn berekeningen uit van een van-naar 
matrix. Verder werkt het programma met een selectie van de te 
verwisselen bedrijfsmiddelen naar lndexnummer en volgens het 
principe van de beste verwisseling. Daarnaast is het mogelijk om 
bedrijfsmiddelen met ongelijke oppervlakten te verwerken, hetgeen 
echter sterke vervormingen met zich meebrengt (z1e figuur 2.9), 
De wegmeting kan zowel euclldisch als rechthoekig plaatsvinden. 

2.8. DE VOORDELEN VAN LAY-OUI PLANNINGSSOfIWARE 

Als belangrijkste voordelen van het gebruik van de computer 
blj de lay-out planning kunnen worden ondersche1den (20,27J: 

1. Er kunnen snel meerdere varianten worden ontwikkeld. 
2. Deze kunnen eenvoudig worden uitgetekend met een plotter 

of een printer. 
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3. De objectiviteit van de alternatieven is gewaarborgd. 
~. De kwaliteit van de alternatieven 1s goed met betrekking 

tot de doelfunctie F. 
S. Ook complexe situtaties kunnen worden onderzocht. 

Samenvattend kan worden gesteld dat met de bestaande 
programma's op een snelle manier goede resultaten kunnen worden 
verkregen, die echter nog nlet op eventuele randvoorwaarden ziJn 
gecontroleerd. Dit houdt in dat deze resultaten slechts kunnen 
worden gezien als uitgangspunt voor de planning met de hand. 

2.9. DE NADELEN VAN LAY-OUT PLANNINGSSOFTWARE 

Als belangrijkste nadelen van de huidige lay-out 
planningsprogramma's kunnen worden genoemd e9,12,3s,~O,ssJ: 

1. Het verkrijgen van de benodigde data is een moe1zaam karwei. 
Dit nadeel, dat door meerdere auteurs wordt aangevoerd, kan 
mijns inziens niet aan de programma's worden toegeschreven, 
daar dit probleem zich ook voordoet bij de manuele planning. 

2. De programma's zijn 
onvriendelijk, hetgeen 
te passen. 

in de meeste gevallen gebru1kers
planners er van weerhoudt om ze toe 

3. De ontwikkelde software beperkt z1ch meestal tot de 
doelfunctie van minimale transportkosten, terwljl het 
planningsprobleem moet worden gezien als een multicriterium 
probleem. 20 dienen ook zaken als invester1ngskosten, goede 
arbeidsomstandigheden etc. aan de orde te komen. Een planner 
zal hiermee rekening houden, de onderzochte programma's 
echter niet. 

~. De gebruiker kan bij de meeste programma's niet 1ngrijpen. 
De computer wordt dus niet ingezet ter ondersteuning van de 
planner, maar als diens vervanger. Hiermee wordt het inzicht 
en de ervaring van de planner butten spel gezet. 

S. Het grootste deel van de software is aIleen nuttig bij het 
ontwerpen van een nieuwe lay-out. Het aanpassen van een 
bestaande lay-out (de zg. omstellingsplanning) komt in de 
praktijk echter veel vaker voor. 

6. De programma's bestrijken maar een gedeelte van de lay-out 
planning. In feite ziJn zij slechts behulpzaam bij stap ~ en 
6 van de methode van Muther (zie bijlage 1). 

7. Lay-out planningsprogramma's ziJn op de markt niet of 
nauwelijks te verkriJgen voor de personal computer esOJ. In 
de literatuur zijn weI aankondigingen te vinden van 
software, die in de nabije toekomst voor de personal 
computer beschikbaar zal worden es~J, maar tot nu toe 
beperkt het aanbod zich tot enkele list1ngs van zeer 
eenvoudige programma's e16,29J. 
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2.10. OPLOSSINGEN VOOR DE GENOEMDE NADELEN 

Een aantal oplossingen (9,11,SSJ waarmee de genoemde 
problemen geheel of gedeeltelijk kunnen worden verho1pen, 
zullen hier kort worden besproken. Een goed programma za1 
aan a1 deze punten moe ten voldoen. 

1. 20als gezegd vormt het verkriJgen van de benodigde data geen 
probleem, dat specifiek is voor het gebruik van de computer. 
Belangrijk is echter weI, dat de gegevens op eenvoudige 
wiJze kunnen worden ingevoerd, veranderd en opgeslagen, 
hetgeen in het verleden dikwijls een probleem was. 

2. De gebruikersonvriendelijkheid 
vangen door het toepassen van 
planner niet over specifieke 
beschikken om het betrerrende 
gebruiken. 

van de programma's 
een menusturing, 

computerkennis 
sortware-pakket 

is op te 
zodat de 

hoert te 
te kunnen 

3. Het rekening houden met meerdere criteria is op 
verschillende manieren te realiseren. 20 kan er naast de 
van-naar matrix een relatiediagram worden gebruikt. Verder 
is het mogeliJk om eerst een aantal alternatieven te 
genereren en deze later met elkaar te vergelijken d.m.v. een 
waardeanalyse. Tenslotte kan er gebruik worden gemaakt van 
een interactier programma, zodat de planner deze criteria 
zelr kan invoeren. 

~. De computer moet ingezet worden ter ondersteuning van de 
planner. De beste manier om dit te bereiken is middels een 
interactier programma, waarbij de planner biJ iedere stap 
kan ingriJpen en op deze wijze zijn ervaring mee kan laten 
spreken. 

S. Ook het probleem, dat de meeste programma's niet geschikt 
ziJn voor een omstellingsplanning, is op te lossen door 
gebruik te maken van een interactier programma. De vele 
randvoorwaarden, die zo'n planning met zich meebrengt, 
kunnen dan door de gebruiker zelr worden ingevoerd. 

6. De computer wordt, zoals gezegd, slechts ingezet biJ de 
stappen ~ en 6 van de SLP methode van Muther, terwijl hij 
ook behulpzaam kan ziJn biJ de overige stappen, zoals het 
tekenen van de Product-Cuantiteit grafiek, het bepalen van 
de benodigde oppervlakte (biJvoorbeeld met de methode van 
Nestler (27J) etc. 

7. Aangezien de meeste kleine en middelgrote bedrijven 
beschikken over een personal computer. is het raadzaam een 
programma te ontwikkelen, dat voor dit soort computers 
geschikt is. De planner kan dit dan ter plekke gebruiken. 
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3. HET PROGRAMMA SCALP 

Uitgaande van de ee~de~ genoemde bevindingen is het 
programma SCALP, hetgeen een afkorting is voor Sophisticated 
Computer Aided La~-out Planning, ontwikkeld. Hiervan zullen in 
dit hoofdstuk zowel de gebruiksmogelijkheden ais ook de 
programmeer-technische kenmerken worden behandeld. 

3.1. DE MOGELIJKHEDEN UAN SCALP 

SCALP is een volledig menu-gestuurd programma, dat voldoet 
aan aile in parag~aaf 2.10 genoemde punten. De werkwijze, die bij 
het gebruik van SCALP dient te wo~den gevolgd, bestaat uit zes 
stappen, die in figuur 3.1 op pagina 20 schematisch zlJn 
weergegeven en die in het hoofdmenu van het programma zijn terug 
te vinden (het volledige menu is opgenomen in bijlage ~). Wanneer 
we deze werkw1jZe vergelijken met de S~stematische La~-out 
Planningsmethode van Muther (figuur 2.1), dan zien we dat SCALP 
hier nauw op aansluit. In de rest van deze paragraaf zullen de 
genoemde zes stappen nade~ worden toegellcht, gevolgd doo~ de 
uitwerking van een testcase. 

3.1.1. Produ~t-Quantiteit analuse 

In dit deel van het programma kunnen de door de planner 
verzamelde gegevens t.a.v. de produkten en de daarmee ve~bonden 
quantiteiten worden verwe~l~t. 20 kunnen deze gegevens door de 
computer worden geso~tee~d, waa~na hiervan een tabel kan worden 
gemaakt (zie figuur 3.2). Uerder biedt het p~og~amma de 
mogeliJkheid om een Produkt-Quantiteit grafiek (zie figuur 3.3) 
en een Uolume-Diversiteit g~afiek (zie figuur 3.~) te tekenen. 
Tenslotte kunnen de gegevens op diskette worden opgeslagen, zodat 
ze 1n de toekomst opnieuw kunnen wo~den gebruikt. 

• • • PRODUKT-QuANTITEIT lABEL • • • 

Produkt Quant1te1t % Q cum % Q cum % P 

l. Kolommen 2~0.0 ~~.O ~~.O 12.5 
2. Liggers 120.0 22.0 66.1 25.0 
3. Plaatwerk BO.O 1~.7 BO.1 37.5 
~. Vakwerken 50.0 9.2 B9.9 50.0 
5. Samengeetelde kolommen 25.0 ~.6 9~.5 62.S 
6. Samengestelde 11ggers 15.0 2.8 97.2 15.0 
7. Wlndvarbanden 10.0 1.8 99.1 B1.5 
B. Ankars 5.0 0.9 100.0 100.0 

Figuur 3.2. De P~odukt-Quantiteit tabel 
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* * * P-Q GRAF! D: * * * 
Figuur 3.3. De Prcdukt-Duantite1t grafiek 

Q CUM 'I. 

199 ~ 
I 
I 

89 1 
I 

69 j 

:1 
21 89 

* * * UOLUMI-DIUIRSITEIT GRArID: * * * 
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3.1.2. Alcemene gegevens 

In d1t deel van het programma worden de gegevens verwerkt, 
die bij het ontwerpen van de lay-out als uitgangspunt dienen, te 
weten: de bedriJfsmiddelen, de van-naar matrix (z1e flguur 3.5) 
en het relatiediagram (zie figuur 3.6). Het programma biedt de 
mogeliJkheid om deze gegevens op verschillende manleren op het 
scherm af te beelden of op papier uit te printen. Uerder kunnen 
ze op diskette worden opgeslagen, met aIle voordelen vandien. 

• • • VAN-NAAR MATRIX • • • 

1- 2. 3. 't. 5. 6. 7. B. 9. 

1. plaatacha.r - 2't3 21 7B 

2. kantbank 62 - 125 56 

3. zaagmach1ne - 260 10 7'i 

... beer-machine 7 - 120 

5. !!IniJtaf'el 3 - B't 110 

6. pen.!!Imachine 2? - IB6 35 

7. r-adiaalbcet" -
B. lasstraat 21 -
9. plJP!!lnlJmachine -

flgu~r 3.5. De van-naar matrix 

• • • RELATIEDIAGRAM • • • 

1. 2. 3. B. 9. 

1. plaatechaat" - 1 :3 

2. kantbank £ - .. 
3. zaa"mach1ne - 1 

'to boct"lI'Iach1ne A - :3 

5. enlJtafel - 2 2 

6. penemach1ne 1 - 2 

7. rad1aalbeor 0 £ 1 -
B. 1asstraat 0 -
9. p1Jpen1Jmach1ne X -

Figuur 3.6. Het relatiediagram 
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3.1.3. Ideale lay-out zonder randvoorwaarden 

In dit deel van het programma berekent de computer de 
optimale ligg1ng van de bedrijfsmiddelen t.o.v. elkaar, waarbij 
deze op een vierkantsrooster worden geplaatst. Hierbij worden 
noch de oppervlakten van de bedrijfsmiddeIen, noch enige andere 
randvoorwaarden, beschouwd. De plaatsing gebeurt op basis van de 
van-naar matri~( en het relatiedlagram, die via twee constanten 
aan elkaar gekoppeld zijn, De doelfunctie F is hierbij als voIgt 
gedefinieerd: 

n n 
F E E ( h • s ) 

i-1 j-l iJ iJ 

UN ReI 
ij lJ 

met: h UN • + ReI • 
ij kop UN kop ReI 

totaal totaal 

n n 
met: UN E !: UN 

totaal i-I J-l ij 

n n 
ReI E ~ ASS ( ReI ) .... 

totaal 1-1 j-l ij 

Met: n - het aantal bedrijfsmiddelen 
slJ 
U~Jkop -
Rell~op -
UNiJ 
ReliJ -

de afstand tussen de bedrljfsmiddelen 1 en J 
koppelingsconstante vld van-naar matrix 
koppelingsconstante vlh relatledlagram 
de frequentie tussen de bedrijfsmiddelen i en j 
de relatie tussen de bedrijfsmiddelen 1 en J 

BiJ de berekening van de ideale lay-out wordt gebruik 
gemaa];t van een opbcuwroutine, die een resultaat levert, dat 
desgewenst, middels een wisselroutine, verder kan worden 
geoptimaliseerd. Op deze wiJze worden goede resultaten verkregen, 
terwiJl de rekentijden beperkt bliJven (maximaal enkele minuten). 
BiJ de detal11erlng van de beide routines stonden deze twee 
punter. (goede resuitaten biJ lage rekentiJden) steeds centraal, 
hetgeen Ieidde tot de ];euze ',:an de · .. :olgende l~enmerken: 

opbouwroutine: 

-Het bedrijfsmiddel met de grootste specifieke transport
hoeveelheid en re!aties wordt als eerste geplaatst. 
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-De routine werkt seri~el. 
-De bedrijsmiddelen worden zo geplaatst, dat de toename van F 

van de lay-out kern minimaal is. 

wisselroutine: 

-De selectie van de te verwisselen bedriJfsmiddelen geschiedt 
naar indexnummer (lees: cobrdinaten) van de plaatsen waar 
deze zich bevlnden. 

-ledere verbeterende verwisseling wordt doorgevoerd. 
-Er wordt een vast aantal verwisselingen onderzocht, te weten 
voer aIle cobrdinatenparen binnen de lay-out. 

De zo door de computer berekende lay-out kan op het scherm 
worden afgebeeld en op papier worden ultgeprint, waarbij tevens 
de transportfrequenties en/of de relaties, door middel van 
verbindingslijnen tussen de bedrijfsmiddelen, kunnen worden 
weergegeven (zie figuur 3.7). Tenslotte kunnen de resultaten naar 
een diskette worden weggeschreven. 

LAY-OUT ZONDER R.U,W. MET UAN-NAAR MATRIX I RELATIEDIAGRAM 

Figuur 3.7. Een ideale lay-out zonder randvoorwaarden 

Om de werking van de opbouw- en de wisselroutine te 
verifi~ren. is een voorbeeld van vijf bedriJfsmiddelen met de 
hand nagerekend. waarna het verkregen resultaat is vergeleken met 
de door de computer berekende lay-out (zie bijlage 5). HierbiJ 
bleek dat de routines correct functioneren. 



3.1.~. 8epalinc van de benodicde oppervlakte 

In dit deel van het programma kan, via de methode van 
Nestler [27J, de benodigde oppervlakte van het terrein of het 
gebouw, waarin de bedrijfsmiddelen moeten worden geplaatst, 
worden berekend. Oit gebeurt volgens de formule: 

Ff - C CLm + toeslag op Lm) • C8m + toeslag op 8m) ) 

8enodigde opp - Ff + Ff • ( Fo + Ft + Fe )/100 

Met: Lm - afmeting van de machine, gemeten aan de bedieningskant 
8m - afmeting van de machine loodrecht op de bedieningskant 
Fo - procentuele toeslag t.b.v. tussenopslag 
Ft - procentuele toeslag t.b.v. transport 
Fe - extra procentuele toeslag 

In de literatuur (27) worden voor 
onderstaande waarden aanbevolen. 
mogelijkheid om hiervan af te wijken. 

de diverse variabelen de 
Het programma biedt de 

toeslag op Lm -O.B m. 
toeslag op 8m .. 1.~ m. 
Fo - ~O 

.,. '. 
Ft - ~o 

.,. -. 
Fe - 20 % 

Het resultaat van de berekening wordt weergegeven in een 
tabel, zoals te zien is in figuur 3.B. Het spreekt voor zich dat 
deze weer op papier kan worden uitgeprint en dat de gegevens weer 
op een diskette kunnen worden opgeslagen. 

• • • BEPALING U/D BENODIGDE OPPERVLAKTE • • • 

F'm - el.m + O.S) • (8m + 1."1) Lm: Bm; fm: 

1. plaatschaliu" 'i.2 1.5 1'i.5 
2. kantbank 5.1 1.3 15.9 
3. zaagmachlne 3.5 2.1 15.1 
't. boor-machine 2.1 2.0 9.9 
S. sniJtafel S.l 'i.0 'iB .1 
6. ponsmachlne 2.1 2.'i 11.0 
7. r-ad,laalboor 2.'1 2.'i 12.2 
8. lasstr-aat 12.B 1.3 36.7 
9. plJPsnlJmachine 6.3 1.1 17.8 

o - Ff + (fo+ft+Fe) - Ff + ff • (0."10 + 0."10 + 0.20) - 362.1 

Figuur 3.B. De berekening van de benodigde oppervlakte 
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3.1.5. Interactief reele lay-out ontweroen 

Uitgaande van het in de vorige twee stappen verkregen 
inzicht, kan de planner nu de werkelijke lay-out stap voor stap 
ontwerpen, waarbij de afmetingen van de bedriJrsmiddelen nu weI 
worden meegenomen. Het kenmerkende van de hierbij te volgen 
werkwijze is, dat aan de computer slechts een adviserende taak is 
toebedeeld. terwijl de uiteindelijke beslissingen aan de planner 
worden overgelaten. 

De werkwijze luidt als voIgt: De computer doet op basis van 
de grootste specifieke transporthoeveelheid en relaties een 
voorstel ten aanzien van het volgende te plaatsen bedrijrsmiddel. 
Indien de gebruiker echter eerst een andere wil plaatsen, dan kan 
dat. Uervolgens verschijnt het terrein in beeld, waarna het 
bedrijfsmiddel over het scherm kan worden bewogen. Hierbij kan de 
computer gevraagd worden wat de doelfunctie F is, die hoort biJ 
de plaats, waar het bedrijrsmiddel zich op dat moment bevindt. 
Deze doelfunctie wordt dan als voIgt berekend: 

F - (h • 
ij 

s ) 
ij 

met: i,j - de nummers v/d reeds geplaatste bedriJfsmiddelen 
m - het aantal reeds geplaatste bedrijfsmiddelen 
h,s - zie paragraaf 3.1.3. 

Door nu het bedrijfsmiddel over het scherm te bewegen en 
hierbiJ steeds de doelfunctie F te berekenen, kan de optimale 
plaats worden bepaald. Hieronder verstaan we de plaats, waar F 
minimaal is en waarbij tevens aan aIle randvoorwaarden wordt 
voldaan. Wanneer de planner deze heeft gevonden, dan kan het 
volgende bedrijfsmiddel in de lay-out worden gezet, hetgeen wordt 
herhaald totdat ze allemaal geplaatst ziJn. 

De zo ontwikkelde alternatieven kunnen op het scherm worden 
afgebeeld en op papier worden uitgeprint (z1e figuur 3.9), 
waarbij de transportfrequenties en/of de relaties, door middel 
van verbindingslijnen tussen de bedrijfsmiddelen, kunnen worden 
weergegeven (zie figuur 3.10). Tenslotte kunnen de resultaten 
naar een diskette worden weggeschreven. 

De werking van de routine, waarmee de doelrunctie wordt 
bepaald, lS aan de hand van een voorbeeld geverifieerd, hetgeen 
te zien is in bijlage 6. 
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9 

2 1 

8 

D 5 

* * * REELE JJY-OOT * * * 
Figuur 3.9. Een alternatief van een reele lay-out, 

met vermelding van de doelfwnctie F. 

1.8 

REELE LAY-OUT MET UAH-HAAR MATRIX IN RELAIIEDIACRAM 1- 1,8 

Figuur 3.10. Een reele lay-out met een grafische weer gave 
van de van-naar matrix en het relatiediagram 
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3.1.6. Waardeanalyse 

Als laatste stap kunnen de ontwikkelde alternatieven met 
elkaar worden vergeleken door middel van een waardeanalyse (25J. 
Hierbij wordt een aantal criteria met bijbehorende weegfactoren 
opgesteld, waarna aan de alternatieven voor ieder van deze 
criteria een score wordt toegekend. Vervolgens wordt voor ieder 
alternatief de totale gewogen score bepaald volgens de formule: 

tot. gew. score alt. i 
aantal crit. 

E 
j-1 

Score • 
ij 

Weegfactor 
ij 

Het alternatief, waarbij deze het grootst is, voldoet het 
beste aan de gestelde criteria. Het resultaat van de berekening 
wordt weergegeven in een tabel, zoals te zien is in figuur 3.11. 
Het spreekt vocr zich dat deze op papier kan worden ultgeprint en 
dat de gegevens weer op een diskette kunnen worden opgeslagen. 

• • • ALLE SCORES V/D ALTERNATIEUEN EN CRITERIA • • • 

Alternlltief; 1. 2. 3. 

Cr1.terium: lilY: SIGS SIGS Sll3S i 
1. InYe5ter1ng5be~rllg B B16't 61'tB 312't 

2. Terugver~ient1J~ 7 71 'tS 5135 't12S 

3. BouwtlJ~ 5 2:10 5125 't120 

'to Routing 6 311B 6136 BI'tS, 

5. Werkomat.n~ighe~en 3 't 112 6:1S 7121 

6. Elaen t .•. y. milieu 2 21 'i 'tl S711't 

Total. Score; 157~ 
Figuur 3.11. Het resultaat van een waardeanalyse 

3.1.7. TEST VAN SCALP 

Het programma SCALP is getest aan de hand van een reeds 
eerder met de hand gedaan lay-out onderzoek biJ de firma HeiJmans 
Materieel en Staalbouw B.V. (zie WPA rapport no. O.~l~:I. De 
resultaten van deze test zijn te vinden in bijlage 7. De hieruit 
voortvloeiende ccnclusies t.a.v. de inzet van SCALP zijn: 

-De voordelen, die genoemd zijn in paragraaf 2.8 vinden we 
ook terug bij SCALP. Hierbij valt met name de snelheid op, 
waarmee alternatieven kunnen worden ontwikkeld. 

-De in paragraaf 2.9 genoemde nadelen zijn grotendeels 
opgelost. Hierbij dient met name te worden gewezen op de 
interactiviteit van het programma, waarmee een meer 
universele inzetbaarheid is verkregen. 

-Om een definitief oordeel omtrent de inzetbaarheid van SCALP 
te kunnen geven, dienen nog meer testruns te worden gemaakt. 
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3.2. PROGRAMMEER-IECHNISCHE KENMERKEN 

In deze pa~ag~aaf 
technische kenme~ken 
p~og~ammee~taal en de 
(de listing van SCALP is 

zullen de belang~iJkste p~og~ammee~
van SCALP, zoals de geb~uikte 
data- en filest~uctuu~. wo~den behandeld 
te v1nden in biJlage B). 

3.2.1. Prog~amme~en via functionele decomccs1tie 

Bij het ontwe~pen van het p~og~amma is geb~uik gemaakt van 
functionele decompositie [51,57J. Dat wil zeggen dat e~ wo~dt 
uitgegaan van de hoofdfunctie van het p~og~amma, die steeds 
ve~de~ wo~dt opgesplitst in deelfuncties (z1e figuu~ 3.12). We 
hebben hie~ dus te maken met een top-down benade~ing. 

SCALP 

P~odukt-Ouantiteit analyse 

Gegevens 

Reken .. 
Display .. 
P~int .. 
Plot .. 
Disk .. 

Algemene gegevens .. 

P~odukten 

Invoe~en 

~--- Ve~ande~en 
Ve~wiJde~en 

I Een p~odukt t==== AIle p~odukten 
List 

Ouantiteiten .. 

Ideale lay-out zonde~ ~andvoo~waa~den .. 
~--- Bepaling van de benodigde oppe~vlakte .. 

Inte~actief ~eele lay-out ontwe~pen .. 
Waa~deanalyse .. 

Figuu~ 3.12. Het p~incipe van functionele decompositie. 
AIle functies waa~ twee puntJes achte~ staan 
dienen nog ve~de~ te wo~den opgesplitst. 
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3.2.2. De crggrammeertaal 

Als programmeertaal is gekozen voor Modula-2 omdat hiermee 
een modulaire opbouw van het programma mogelijk is, die nauw 
aansluit op de gebruikte functionele decompesitie. Ueor iedere 
kleinste deelfunctie is nameliJk een aparta procedure geschreven. 
die zo veel mogelijk onafhankelijk is van de rest van het 
programma. Op deze wijze blijft het programma, endanks zijn 
lengte, toch overzichtelijk. Wanneer tijdens het gebruik 
bijvoorbeeld bliJkt dat het verwijderen van alle produkten niet 
goed functioneert, dan dient de fout slechts te worden gezocht in 
de procedure 'Uerwijder alle produkten'. 

Het hele programma is opgebouwd rond de module 'SCALP', 
waarin de menustructuur is opgenomen en waar vandaan de 
procedures worden aangereepen. Deze procedures nu, zijn 
ondergebracht in zes modules, die overeenkomen met de zes 
blokken, die in paragraaf 3.1 zijn behandeld (zo bestaat er dus 
een module t.b.v. de Produkt-Quantiteit analyse, een t.b.v. de 
Algemene gegevens etc). Tenslotte wordt er gebrulk gemaakt van 
een aantal kleine modules (zoals HelpDiv en Screen), waarin 
enkele veelvoerkomende functles, zeals het lnvoeren van getallen, 
het tekenen van lijnen e.d. ziJn epgenomen. 

3.2.3. De data-structuur 

Er is getracht het aantal globale variabelen te beperken, 
zodat de procedures elkaar zo min mogelijk belnvloeden. Tellers, 
hulpvariabelen e.d. zijn dus altijd lokaal gedefini~erd. De 
overgebleven noodza~elij~e globale variabelen ziJn steeds in de 
bijbehorende definition module gedeclareerd; de produktnamen en 
de quantiteiten dus in de definition module 'P-Q analyse', de 
van-naar matrix en het relatiediagram in 'Algemene gegevens' etc. 

BiJ het deflni~ren van namen, matrices e.d. is gebruik 
gemaakt van arrays, die geparametiseerd zijn. 20 is bijvoorbeeld 
het maximum aantal produkten, dat kan worden ingevoerd In SCALP 
versie 2.10, geliJk aan SO. Dit kan echter eenvoudig worden 
aangepast door in de definition module 'P-Q analyse' de waarde 
van de constante 'maxaantalp' te veranderen. 

3.2.~. De file-structuur 

Uoor de file-structuur geldt, dat voor ieder van de genoemde 
zes modules, een file kan worden aangemaakt, die alle globale 
variabelen bevat. die binnen de desbetreffende module worden 
gebrui)~t. Op deze manier kunnen biJvoorbeeld de P-Q gegevens of 
de algemene gegevens (de bedriJfsmiddelen, de van-naar matrix en 
het relatiediagram) naar diskette worden weggeschreven, hetgeen 
in paragraaf 3.1 reeds aan de orde is geweest. 

Er is voor deze opbouw gekozen en nlet voor het gebruik van 
AAn grote file met daarin alle globale variabelen, omdat de 
functlonele cohesie [57) tussen de modules laag is. 
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~. UIlBREIOINGSMDGELIJKHEpEN UAN SCALP 

lot nu toe hebben we ~ns steeds beperkt tot programma's, die 
aansluiten op de SLP-methode van Muther. Er bestaat echter ook 
andere software, die behulpzaam kan zijn bij de lay-out planning, 
zoals simulatie- en CAD-programmatuur. Wanneer we deze met SCALP 
willen integreren, dan dient hiertoe eerst een zinvolle werkwiJze 
te worden ontwikkeld. In dit hoofdstuK zal daartoe een eerste 
aanzet worden gegeven. 

~.1. Gelnteoreerde werkWklze 

In figuur ~.1. op pagina 32 is te zien hoe een gelntegreerde 
lay-out plannningsmethode eruit zou kunnen zien. De planner wordt 
hierbij geconfronteerc met een lay-out probleem, waarvan 
vervolgens een model wordt opgesteld. Oit model beperkt zich biJ 
de SLP-methode tot de van-naar matrix en het relatiediagram. Een 
uitgebreidere omschriJving, waarin biJvoorbeeld ook tiJdseffecten 
ziJn opgenomen, is in sommige gevallen echter gewenst. Het is dan 
ook van belang dat het model zonodig kan worden gedetailleerd. 
Hiertoe biedt de proces-interactie benadering C~6J een 
mogelijkheid. Na de modelvorming wordt de ideale lay-out 
berekend, waarbij geen randvoorwaarden worden beschouwd. Deze 
worden vervolgens door de planner ingebracht bij het interactief 
aanpassen van de lay-out, hetgeen leidt tot een reeel 
alternatief. lot en met deze stap kan SCALP behulpzaam zijn. Het 
is echter niet mogelijk om met SCALP de lay-out te test en ten 
aanzien van wachtriJproblemen, voorraadgroottes etc. Hiertoe kan 
gebruik worden gemaakt van simulatie-software, waarmee het gedrag 
van een systeem kan worden nagebootst. 

~.2. CAD-systemen 

BiJ de hierboven genoemde stappen kan tevens gebruik worden 
gemaakt van CAD-programmatuur. Onder CAD verstaan we het 
ontwerpen met behulp van de computer (Computer Aided Design). In 
de pral~tiJk beperkt dit zich echter meestal tot het tekenen met 
behulp van de computer (Computer Aided Drawing). CAD is binnen de 
lay-out plannlng met name geschikt voor het uitwerl~en van 
gedetailleerde lay-outs C2~J. Hiertoe zijn er op de markt reeds 
programma's te krijgen, die geschikt zijn voor het gebruik op een 
personal computer (10,23J. 
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5. CONCLUSIES EN ~~NEEVELINGEN 

5.1. Conclusies 

We hebben in dit rapport de inzet van de computer bij de 
Systematische Lay-out Planningsmethode van Muther onderzocht, 
waarbij naar voren kwam, dat de meeste programma's gebaseerd zijn 
op het kwadratisch ordeningsprobleem. De hiervoor gebruikte 
oplossingsmethoden konden worden verdeeld in twee hoofdgroepen, 
de analytische en de heurlstische, waarvan de analytische door 
hun hoge rekentiJden nauwelijks inzetbaar bleken te zijn. Binnen 
de heuristische werkwiJzen hebben we onderscheid gemaakt tussen 
de wissel- (iteratief verbeterende) en de opbouw- (constructieve) 
methode. Tenslotte Konden de programma's worden ingedeeld naar de 
gebruikte wegmeting en naar het a1 dan niet kunnen verwerken van 
bedrijfsmiddelen van ongelijke grootte. 

Ondanks het feit, dat er reeds veel programma's op dit 
gebied zijn geschreven, bleken deze in de praktijk nauwelijks te 
worden toegepast. Na het onderzoeken van de redenen, die hieraan 
ten grondslag 1iggen, is een nieuw programma ontwikkeld met de 
naam SC~LP (Sophisticated Computer ~ided Lay-out Planning). Dit 
programma, dat geschreven is voor MS-DOS PC's, is behulpzaam biJ 
alle stappen uit de SLP-methode van Muther en is getest aan de 
hand van een praktiJksituatie. 

5.2. ~anbevelincen 

Om een definitieve conclusie te kunnen trekken ten aanzien 
van de ~nzetbaarheid van SC~LP dienen, aan de hand van 
praktiJksituaties, meerdere testruns te worden uitgevoerd. 

In SC~LP versie 2.10 zijn de plotterroutines nog niet 
opgenomen. Het is aan te bevelen om deze toe te voegen ten einde 
de output van de resultaten te verbeteren. 

Tenslctte kan worden onderzocht in hoeverre de in hoofstuk ~ 
voorgestelde geintegreerde lay-out planningsmethode kan worden 
gerea1~seerd, waarbij met name aandacht dient te worden besteed 
aan de modelvormlng. 
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Bijlage 1 

Toelichting bij de 9 stappen van SLP {3J: 

1.1 Analyse van Produkt en Quantiteit 

Hierbij wordt Feitenmateriaal over produkt en hoeveelheid 
verzameld, hetgeen vervolgens wordt verwerkt 1n meerdere 
graFieken, zoals een volume-diversitelt grafiek en een 
Produkt-Quantiteit graFiek. 

In de volume-diversiteit graFiek wordt het aandeel van de 
verschillende produkten in de totale produktiecapaciteit 
aangegeven. Hierbij blijkt meestal dat zo'n 20 % van de 
produkten zo'n 80 % van de capaciteit vragen. In de verdere 
analyse is het dan verstandig om het onderzoek op deze 20 % 
te richten. Een voorbeeid van een dergelijke grafiek is te 
vinden in figuur 1.1. 

volume 
prod.cap. 

10 

in T,ml 6 

- - - -=--=""'----. 
.,....- 70-99 

/ 
/"20-82 

B C 

o 20 40 60 80 100 

__ ...... _ aant.verschillende 
produkten in \ (cum) 

Figuur 1.1: De volume-diversiteit grafiek (ook weI 
ABC-analyse of Pareto-analyse), 

In de Produkt-Quantiteit CaFgekort: P-Q) grafiek wordt 
v~~r ieder produkt de bijbehorende hoeveelheid aangegeven, 
waarbij de produkten van links naar rechts naar aFnemende 
hoeveelheid zijn gerangschikt. Met deze grafiek wordt O.B. 
inzicht gegeven in de keuze van het type lay-out; zo 1s v~~r 
de produkten in de grafiek van links naar rechts 
respectievelijk een produkt-, een proces- of een 
project-gerichte lay-out gewenst. Een voorbeeld van een P-Q 
grafiek is weergegeven in Figuur 1.2. 

In de Produkt-Quantiteit analyse 
worden naar ontwikkelingen in de 
eventueel veranderen van de te maken 
in seriegrootte etc. 

kan verder 
toekomst, 
produkten, 

nog gekeken 
zoals een 
Fluctuaties 
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figuur 1.2: De P-C grafiek. 

1.2 Analyse van de materiaalstroom 

Bij de analyse van de materiaalstroom wordt de beweging 
van grondstoffen, halffabrikaten, produkten etc. tussen de 
diverse bedrijfsmiddelen onderzocht. Deze stroom kan zowel 
kwalitatief als ook kwantitat1ef worden weergegeven. Een 
eenvoudige, wiskundig gemakkelijk te hanteren, manier om d1t 
kwantitatlef te doen is m1ddels een zogenaamde van-naar 
matrix (zie figuur 1.3). Hierin stellen de letters de 
bedrijfsmiddelen en de cijfers de transportfrequenties per 
periode v~~r. Tevens kan in een dergeliJke matrix de 
transportrichting worden onderscheidenj zo stellen de 
getallen boven de hoofddiagonaal de hoofstromen voor en de 
getallen onder deze diagonaal de tegenstromen. 

De analyse van de materlaalstroom geeft een eerste 
!nzicht in de optimale ordening van de bedrijfsmiddelen. 20 
is het verstandig om bedrijfsmiddelen, waartussen veel 
transport plaatsvindt, dicht bij elkaar te zetten. 

~ afdel1ng 
A B C D E F van 

A ~ 10 8 3 

0> 
c B ~ 2 6 
.... 

2 '" 11 2 ..... C 
III 
'0 

3 i'.. 4 ""' D 
III 

E 8 '" 2 

F 2 " figuur 1.3: Een van-naar matrix. De ciJfers stellen 
de transportfrequenties voor. 



1.3 Anal~se van de relaties 

Uoor de onderlinge nabijheid van bedrijrsmiddelen is niet 
aIleen de materiaalstroom van belang. Tevens kunnen er andere 
invloedsractoren een rol spelen, zoals bijvoorbeeld de 
gedeelde inzet van personeel, het gebruik maken van dezelrde 
apparatuur, overlast, lawaai etc. Om ook hiermee rekening te 
kunnen houden wordt een relatiediagram opgesteld (z1e riguur 
1.~). Hierin worden d.m.v. een waarderingsschaal (A-absoluut 
noodzakelijk, E-extra belangrijk, r-invloedriJk, O-ongeveer 
normaal, X-ongewenst) en een cijrercode, die de red en van de 
waardering vermeldt, de relaties tussen de diverse 
bedrijrsmiddelen vastgelegd. 

Het relatiediagram geert net als de van-naar matrix 
inzicht in de ordening van de bedrljrsmlddelen. 20 zullen 
twee bedrijrsmiddelen, waartussen een A-relatle bestaat dlcht 
bij elkaar dienen te worden geplaatst. 

A (grondstofmagazijn) 

B (produktieafdeling) 

c (onderde len- en 
C'I halffabr.magazijn) t:: .... .... 
I) 
'0 0 (montage) 
'""' 10 

E (onderhoudswerkpl. ) 

F (expedi tie) 

Figuur l.~: Een voorbeeld van een relatledlagram 

1.~ OpsteIIen stroom- en/or activltelten-relatiediagram 

Hierbij worden de bedrijfsmiddelen, aangegeven als 
s~mbolen, zo goed mogelijk t.o.v. elkaar geplaatst, waarbij 
wordt uitgegaan van de van-naar matrix (biJ het 
stroomdiagram) of van het relatiediagram Cbij het 
activiteiten-relatiediagram). De transportfrequenties en de 
relaties worden hierbiJ weergegeven als verbindingsliJnen 
tussen de bedrijfsmiddelen. Door nu de bedriJrsmlddelen te 
verschuiven wordt getracht een optimale lay-out te 
verkriJgen. 

In riguur 1.S is een voorbeeld van een stroomdiagram en 
1n figuur 1.6 een voorbeeld van een 
activiteiten-relatiediagram weergegeven. 



Verder is het mcgeIijk cm in 1 diagram zcwel de 
materiaalstrccm ais cck de relaties te beschcuwen. We krijgen 
dan een zcgenaamd geccnsclideerd strccm- en 
activiteiten-relatiediagram. 

figuur 1.5: Vccrbeeld van een strccmdlagram. 

A-relatie (2x) 
E-relatie (2x) 
I-relatie (lx) 
o-relatie (4x) 
U-relatie (lx) 
X-relatie (Ix) 

figuur 1.6: Uccrbeeld van een activ1teiten-relatie
diagram. 

1.S Bepaling bencdigde en afstemming met beschikbare ruimte 

Eerst dient de bencdigde ru1mte te worden bepaald. Dit 
kan op verschillende manieren, zcals d.m.v. calculatie. 
conversie, rulmtencrmen, het ruw ontwerpen van de lau-cut 
etc. Een bekende calculatie-methcde vcrmt de methcde van 
Nestler, die ultgaat van het grondopperviak van de machines, 
waarbij prccentuele toeslagen worden opgeteld t.b.v. 
transport. tussenopslag etc. 

Vervolgens dient te worden gekeken of de beschikbare 
ruimte (biJvoorbeeld een bestaand gebouw) niet in tegenspraak 
is met de zOjuist bepaaide benodigde ruimte. Is dit weI het 
geval dan dienen hiervoor cplcsslngen te worden gevcnden. 

1.6 Opstellen vie ruimte-strccm-en/of rUimte-relatlediagram 

De procedure uit stap 1.~ wcrdt nu herhaald, waarbij nu 
weI rekening wordt gehcuden met de benodigde oppervlakten. 
Een vcorbeeld van een cp deze wijze cntwikkeld ruimte-stroom
diagram, is te vlnden in figuur 1.7. 



8 

A 10 4 c 14 

D 

E 2 F 6 

figuur 1.7: Voorbeeld van een rUimte-stroom-diagram. 

1.7 Modificerende overwegingen en praktlsche beperkingen 

De in stap 1.6 ontwikkelde lau-outs hoeven nog geen 
acceptabele lay-outs te zijn. 20 dient er o.a. rekening te 
worden gehouden met bouwkundige aspecten, personele 
voorzieningen, het principe van intern transport etc. Deze 
aspect en dienen geinventariseerd en vervolgens bij de 
planning betrokken te worden. 

1.B Ontwikkelen van alternatieve lau-outs 

Uitgaande van de stappen 1.6 en 1.7 worden nu meerdere 
alternatieve Cglobale) lay-outs ontwikkeld, zodat het 
mogeliJk wordt om door het evalueren van deze lay-outs tot 
een uiteindeliJke keuze te komen. Een voorbeeld van een 
dergeliJk alternatlef is te vinden in figuur 1.B. 

D 

figuur 1.8: Een alternatief vie lay-out 

1.9 Evaluatie van de lay-outs en keuze van de beste 

Hierbij worden de ontwikkelde lay-outs met elkaar 
vergeleken, waarbij het beste alternatief wordt uitgekozen. 
Oit kan op verschillende manieren, zoals het afwegen van de 
voor- en nadelen, het maken van een waardeanalyse, het 
vergeliJken van de kosten etc. 



Bijlage 2 

De rekentijd bij volledige enumeratie: 

2.1 De uitvoer1ng van het experiment: 

Om de invloed van het aantal bedrijfsm1ddelen en) op de 
rekentijd te laten zien, is er een klein rekenexperiment 
uitgevoerd, waarb1j voor een zeer eenvoudig programma, de 
rekentiJden zijn bepaald bij verschillende waarden van n. Dit 
1s gedaan op een Commodore Amiga computer (8 Mhz), Het 
gebruikte programma is geschreven 1n Basic en luidt als 
voIgt: 

10 INPUT N 
20 M-N! 

30 FOR X-1 TO M 
~O FOR 1-1 TO N 
SO FOR J-1 TO N 
60 F-F+I-J 
70 NEXT J 
80 NEXT I 
90 NEXT X 

100 PRINT Dklaar» 

In feite bepaalt het programma dus n! keer de waarde F, 
waarbij F gelijk is aan: 

n n 

F - 2 i • j 

Dit is principieel gelijk aan de volledige enumeratie bij 
de lay-out planning, waarbij de doelfunctie F, zoals deze 1n 
hst. 2 is gepresenteerd, n! keer wordt bepaald. 

V~~r dit programma is de rekentijd gemeten voor n-1 tIm 
8. Uoer grotere waarden van n is deze bepaald m.b.v. de 
volgende benaderingsformule: 

T - A - n • n - n! 

met: T - de benodigde rekentijd (1n jaren) 

n - het aantal bedrijfsmiddelen 

A - een constante factor, die bij dit onderzoek 
experimenteel is bepaald. 



toelichting biJ de benaderingsformule: 

-T is rechtevenredig met (n • n) omdat voor iedere waarde 
van f de waarde (1 • j) (n· n) maal wordt bepaald. 

-Uerder is T rechtevenredig met n! omdat de weards F 
n! maal wordt bepaald. 

2.2. Het resultaat: 

Het resultaat is weergegeven in de grafisk, die 
is in figuur 2.1. Hierbij dient opgemerkt te worden 
rekentiJden logaritmisch zijn uitgezet. De waarde 
factor A bleek gelijk te zijn aan 6 E(-ll). 
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dat de 
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We zien nu dat veer n>12 de rekentijd reeds 
dan 1 jaar. Ueor n-l~ is deze ze1fs a1 groter dan 
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figuur 2.1: Het resultaat van het rekenexperiment 



Bijlage 3 

Bekende la~-out planningspLogLamma's 

HieL voIgt een lijst met de bekendste la~-out 
planningspLogLamma's van dit moment, waaLbiJ tevens is 
aangegeven of we te maken hebben met een opbouw- (0) of een 
wisselpLogLamma (W) en of eL a1 dan nlet ongeliJke 
oppeLvlakten kunnen wOLden beschouwd (00 Lesp. GO). UeLdeL is 
biJ de meeste pLogLamma's een liteLatuuLveLwiJzing 
aangegeven. 

------------------------------------------------------------
0: W: 00: GO: Lit: 

------------------------------------------------------------
ALDEP + + {'is} 
AD-PLAN + + 
CAFL + + {33} 
CAFLAS + + (32) 
CASS + + 
KLeismethode + + {DB) 
COFAD + + 
COL + + 
COL02 + + 
COMLAP + + 
COMP2 + + 
COMPRO'PLAN + + 
COMSBUL + + 
CORELAP + + (31) 
CRAFT + + CO2} 
CRAFT IU + + 
CRAFT M + + C21} 
CREATE + + CS'fJ 
DOMINO + + 
DLeiecksveLFahLen + + ('fS) 
FLAG + + C25} 
FRAT + + {2BJ 
GENOPT + + 
GRASP + + 
HEROS + + C20} 
H.53 + + (22) 
HC.55 + + {'i'f} 
IDEAL + + (17) 

IMAGE + + 
INLAYT/S-ZAKY + + + ('is) 
INTALA + + {13} 
------------------------------------------------------------



Interactive CORELAP 
KONUVER 
LAPEX 
LAY 
LAY ADAPT 
LAYOPT 
LAYOUT 1.2 
LAYOUT II 
LSP 
MAT 
Modifiz. Dreiecksv. 
MODULAP 
MUSTLAP 
OFFICE 
PLADIS 
PLAN 
PLANET 
PREP 
PVT 
RNA Camp I 
SAT 
SAT/LAY/PLAN 
SISTlAP 
SPACE CRAFT 
SUMI 
SUPEP.CP.AFT 
SYSLAP 
TRANSPON 
Vierecksverfahren 

0: W: 
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+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
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+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

00: GO: 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Lit: 

(OS) 
CPU 

(20) 

Pf3l 
{loiS} 
{36} 
(37) 

C12} 
C20} 

COl) 
(53) 

(20) 
(20) 

(38) 



Bijlage 'i 

De menustructuur van SCALP (versie 2.10) 

Hoofdmenu: 

1. Produkt-Quantiteit analyse 

2. Algemene gegevens 

3. Ideale lay-out zonder randvoorwaarden 

'i. Berekening v/d benodigde oppervlakte 

5. Interactief reele lay-out ontwerpen 

6. Waardeanalyse 

7. Help 

O. Terug 



1 PRODUKT-QUANTITEIT ANALYSE 

1.1 6egevens 

1.1.1 Produkten 

1.1.1.1 Invoeren 
1.1.1.2 Ueranderen 
1.1.1.3 UerwiJderen 

1.1.1.3.1 Een produkt 
1.1.1.3.2 Alle produkten 
1.1.1.3.3 Help 
1.1.1.3.0 Terug 

1.1.1. Y: List 
1.1.1.5 Help 
1.1.1.0 Terug 

1.1.2 Quantiteiten 

1.1.2.1 Invoeren 
1.1.2.2 Ueranderen 
1.1.2.3 List 
1.1.2.Y: Help 
1.1.2.0 Terug 

1.1.3 Help 
1.1.0 Terug 

1.2 Reken 

1.3 Display 

1.3.1 P-Q tabel 
1.3.2 P-Q grafiek 
1.3.3 Uolume-Diversiteit grafiek 
1.3.'1 Help 
1.3.0 Terug 

loY: Print 

1.Y:.l P-Q tabel 
1.'1.2 P-Q grafiek 
1.'1.3 Uolume-Diversiteit grafiek 
1.'1.Y: Help 
1.Y:.O Terug 



1.5 Plot 

1.5.1 P-Q grafiek 
1.5.2 Uolume-Diversiteit grafiek 
1.5.3 Help 
1.5.0 Terug 

1.6 Disk 

1.6.1 Load 
1.6.2 Save 
1.6.3 Help 
1.6.0 Terug 

1.7 Help 

1.0 Terug 



2 ALGEMENE GEGEVENS 

2.1 Gegevens 

2.1.1 Bedrijfsmiddelen 

2.1.1.1 Invoeren 
2.1.1.2 Veranderen 
2.1.1.3 Verwijderen 

2.1.1.3.1 Een bedrijfsmiddel 
2.1.1.3.2 AIle bedrijfsmiddelen 
2.1.1.3.3 Help 
2.1.1.3.0 Terug 

2.1.1.":1: List 
2.1.1.5 Help 
2.1.1.0 Terug 

2.1.2 Van-naar matrix 

2.1.2.1 Invoeren 

2.1.2.1.1 De hele matrix 
2.1.2.1.2 De gegevens m.b.t. een bedrijfsmiddel 
2.1.2.1.3 Help 
2.1.2.1.0 Terug 

2.1.2.2 Veranderen 
2.1.2.3 LIst 

2.1.2.3.1 De hele matrix 
2.1.2.3.2 De gegevens m.b.t. een bedriJfsmlddel 
2.1.2.3.3 Help 
2.1.2.3.0 Terug 

2.1.2.":1: Help 
2.1.2.0 Terug 

2.1.3 Relatiediagram 

2.1.3.1 Relaties 

2.1.3.1.1 Invoeren 

2.1.3.1.1.1 Het hele diagram 
2.1.3.1.1.2 De gegevens m.b.t. een 

bedrijfsmiddel 
2.1.3.1.1.3 Help 
2.1.3.1.1.0 Terug 



2.1.3.1.2 Veranderen 
2.1.3.1.3 List 

2.1.3.1.3.1 Het hele diagram 
2.1.3.1.3.2 De gegevens m.b.t. een 

bedrijf'smiddel 
2.1.3.1.3.3 Help 
2.1.3.1.3.0 Terug 

2.1.3.2 Redenen van waardering 

2.1.3.2.1 Invoeren 
2.1.3.2.2 Ueranderen 
2.1.3.2.3 Uerwijderen 
2.1.3.2.'i List 
2.1.3.2.5 Help 
2.1.3.2.0 Terug 

2.1.3.3 Help 
2.1.3.0 Terug 

2.1.'i Help 
2.1.0 Terug 

2.2 Reken 

2.3 Display 

2.3.1 Bedrijf'smiddelen tabel 
2.3.2 Van-naar matrix 
2.3.3 Relatiediagram 
2.3.'i Help 
2.3.0 Terug 

2.'i Print 

2.11.1 Bedrijf'smiddelen tabel 
2.'i.2 Van-naar matrix 
2.11.3 Relatiediagram 
2.I1.'i Help 
2.11.0 Terug 

2.5 Plot 

2.6 Disk 

2.6.1 Load 
2.6.2 Save 
2.6.3 Help 
2.6.0 Terug 

2.7 Help 

2.0 Terug 



3 IDEALE LAY-OUT ZaNDER RANDVOORWAARDEN 

3.1 

3.2 

3.3 

3.Lt 

3.5 

3.6 

3.7 

3.0 

Gegevens 

3.1.1 Koppelingsconstanten 

3.1.1.1 Invoeren 
3.1.1.2 list 
3.1.1.3 Help 
3.1.1.0 Terug 

3.1.2 De waardering v/d relaties 

3.1.2.1 Invoeren 
3.1.2.2 list 
3.1.2.3 Help 
3.1.2.0 Terug 

Reken 

Display 

3.3.1 Ideale lay-out 
3.3.2 Ideale lay-out met weergave v/d van-naar matrix 
3.3.3 Ideale lay-out met weer gave v/h relatiediagram 
3.3.~ Ideale lay-out met de van-naar matrix en het relatiediagram 
3.3.5 De gebruikte instellingen 
3.3.6 Help 
3.3.0 Terug 

Print 

3.~.1 
3.Lt.2 
3.Lt.3 
3.~.'1 
3.'1.5 
3.'i.6 
3.~.0 

Plot 

3.5.1 
3.5.2 
3.5.3 
3.5.'1 
3.5.5 
3.5.0 

Disk 

3.6.1 
3.6.2 
3.6.3 
3.6.0 

Help 

Terug 

Ideale lay-out 
Ideale lay-out met weergave v/d van-naar matrix 
Ideale lay-out met weergave v/h relatied1agram 
Ideale lay-out met de van-naar matrix en het relatiediagram 
De gebruikte instellingen 
Help 
Terug 

Ideale 
Ideale 
Ideale 
Ideale 
Help 
Terug 

Load 
Save 
Help 
Terug 

lay-out 
lay-out 
lay-out 
lay-out 

met 
met 
met 

weergave v/d van-naar matrix 
weergave v/h relatiediagram 
de van-naar matrix en hat ralatlediagram 



~ BEREKENING U/O BENODIGDE OPPERULAKTE 

~ .1 Gegevens 

~ .1.1 Afmetingen vld bedrijfsmiddelen 

~.1.1.1 Invoeren 
~.1.1.2 Ueranderen 
~.1.1.3 List 
~.1.1.'i Help 
'i.1.1.0 Terug 

~.1.2 Toeslagen bij de oppervlakten 

~.1.2.1 Invoeren 
~.1.2.2 List 
'i.1.2.3 Help 
'i.l.2.0 Terug 

'i.l.3 Help 
'i.l.0 Terug 

'i.2 Raken 

'i.3 Display 

'i.'i Print 

'i.S Plot 

":1:.6 Disk 

":1:.6.1 Load 
":1:.6.2 Save 
'i.6.3 Help 
":1:.6.0 Terug 

'i.7 Help 

~.O Terug 



5 INTERACTIEf REELE LAY-OUT ONTWERPEN 

5.1 

5.2 

Gegevens 

5.1.1 Koppelingsccnstanten 

5.1.1.1 Invoer-en 
5.1.1.2 List 
5.1.1.3 Help 
5.1.1.0 Terug 

5.1.2 De waar-dering vld r-elaties 

5.1.2.1 Invoer-en 
5.1.2.2 List 
5.1.2.3 Help 
5.1.2.0 Ter-ug 

5.1.3 De armetingen v/d bedr-ijrsmiddelen 

5.1.3.1 Invoer-en 
5.1.3.2 Uer-ander-en 
5.1.3.3 List 
5.1.3.'1 Help 
5.1.3.0 Ter-ug 

5.1.'i De armetingen v/h ter-r-ein 

5.1.'i.l Invoer-en 
5.1.'i.2 List 
5.1.'i.3 Help 
5.1.'i.0 Ter-ug 

5.1.5 Instellingen t.b.v. het tekenan 

5.1.5.1 Invoer-en 
5.1.5.2 List 
5.1.5.3 Help 
5.1.5.0 Ter-ug 

Reken 

5.2.1 Beginnen met een nieuw alter-natier 
5.2.2 Plaatsen vie volgend bedr-iJrsmiddel 
5.2.3 Uer-plaatsen vie r-eeds geplaatst bedr-iJrsmiddel 
5.2.'i Help 
5.2.0 Terug 

5.3 Display 

5.3.1 Reele lay-out 
5.3.2 Reele lay-out met weer-gave v/d van-naar- matr-ix 
5.3.3 Reele lay-out met weer-gave v/h r-elatiediagram 
5.3.'i Reele lay-out met de van-naar- matr-ix an hat ralatiediagr-am 
5.3.5 De armetingen vld bedr-iJrsmiddelen 
5.3.6 De gebr-uikte instellingen 
5.3.7 Help 
5.3.0 Ter-ug 



5."! Print 

5."!.1 
5."!.2 
5."!.3 
5."!."! 
5."!.5 
5."!.6 
5."!.7 
5."!.0 

5.5 Plot 

5.5.1 
5.5.2 
5.5.3 
5.S."! 
5.5.5 
5.5.0 

5.6 Disk 

5.6.1 
5.6.2 
5.6.3 
5.6.0 

5.7 Help 

5.0 Terug 

Reele lay-out 
Reele lay-out met weer~ave v/d van-naar matrix 
Reele lay-out met weer gave v/h relatiedia~ram 
Reele lay-out met de van-naar matrix en het relatiediagram 
De armetin~en v/d bedrijrsmiddelen 
De ~ebruikte instellin~en 
Help 
Terug 

Reele 
Reele 
Reele 
Reele 
Help 
Terug 

Load 
Save 
Help 
Terug 

lay-out 
lay-out 
lay-out 
lay-out 

met 
met 
met 

weer~ave v/d van-naar matrix 
weer~ave v/h relatiedia~ram 
de van-naar matrix en het relatiediagram 



6 WAARDEANALYSE 

6.1 Gegevens 

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

6.1 . '1 

Criteria 

6.1.1.1 Invoeren 
6.1.1.2 Ueranderen 
6.1.1.3 UerwiJderen 

6.1.1.3.1 Een criterium 
6.1.1.3.2 AIle criteria 
6.1.1.3.3 Help 
6.1.1.3.0 Terug 

6.1.1.'1 List 
6.1.1.5 Help 
6.1.1.0 Terug 

Weegractoren 

6.1.2.1 Invoeren 
6.1.2.2 Ueranderen 
6.1.2.3 List 
6.1.2.'1 Help 
6.1.2.0 Terug 

Alternatieven 

6.1.3.1 InvoeI"en 
6.1.3.2 UerandeI"en 
6.1.3.3 UeI"wijderen 

6.1.3.3.1 Een alternatier 
6.1.3.3.2 AIle alteI"natieven 
6.1.3.3.3 Help 
6.1.3.3.0 Terug 

6.1.3.'1 List 
6.1.3.5 Help 
6.1.3.0 Terug 

Scores 

6.1.'1.1 Invoeren 

6.1.'1.1.1 AIle scores 
6.1.'1.1.2 De scores m.b.t. een alternatier 
6.1.'1.1.3 De scores m.b.t. een criterium 
6.1.'1.1.'1 Help 
6.1.'1.1.0 Terug 

6.1.'1.2 Ueranderen 
6.1.'1.3 List 



6.1.~.3.1 Alle scores 
6.1.~.3.2 De scores m.b.t. een alternatier 
6.1.~.3.3 De scores m.b.t. een criterium 
6.1.~.3.~ Help 
6.1.~.3.0 Terug 

6.1.'i.~ Help 
6.1.~.0 Terug 

6.1.S Help 
6.1.0 Terug 

6.2 Reken 

6.3 Display 

6.3.1 Tabel met criteria en weegractoren 
6.3.2 Tabel met alternatieven en totale scores 
6.3.3 Tabel met aIle scores 
6.3.'1 Help 
6.3.0 Terug 

6.~ Print 

6.~.1 Tabel met criteria en weegractoren 
6.'1.2 Tabel met alternatieven en totale scores 
6.'i.3 Tabel met aIle scores 
6.~.~ Help 
6.~.0 Terug 

6.S Plot 

6.6 Disk 

6.6.1 Load 
6.6.2 Save 
6.6.3 Help 
6.6.~ Terug 

6.7 Help 

6.0 Terug 



BiJlage 5 

lest v/d rekenroutines t.b.v. de ideale lau-gut 

We zullen hier met de hand een voorbeeld narekenen vel gens 
de in het programma gebruikte procedure. Dp deze wiJze kan werden 
aangeteond dat het programma goed functioneert. 

~ls ingangsgegeven is een vijftal bedrijfsmiddelen gekezen, 
waarvan de van-naar matrix en het relatiediagram te vinden zijn 
in de figuren 5.1. en 5.2. Verder zijn de voor het rekenwerk 
noodzakeliJke instellingen, te weten de koppelingsconstanten en 
de waarderingen van de relaties, te vinden in figuur 5.3. 

5.1. Bepaling van de h-matrix 

Als eerste stap dient de geconsolideerde matrix, opgebouwd 
uit de van-naar matrix en het relatiediagram, te worden bepaald 
vol gens de formule (zie ook paragraaf 3.1 van dit verslag): 

h - VN 
iJ 

Met: 

( UN 

• 
kop 

VNkop 
Relkop 
VNtotaal 
Reltotaal 

... UN 
ij ji 

UN 
totaal 

- 1.0 
- 1.0 
- l'f 
- 15 

) Rel 
ij 

+ Rel • ,-... -."" .. ~ .. 
kep ReI 

totaal 

Door in deze formule de eerder genoemde gegevens in te 
vullen, vinden we de waarden van de h-matrix, zeals deze te zien 
zijn in figuur 5.'f. 

5.2. Specifieke transport/relatie hoeveelheid 

Als volgende stap wordt voor ieder bedrijrsmiddel het totale 
aandee1 in de h-matrix bepaald met de formule: 

totaal -
i 

aantalBM 
E 

j-l 
h-matrix 

iJ 

Wanneer we dit voor de 5 bedrijfsmiddelen uitrekenen, dan 
vinden we de waarden, die te zien ziJn in figuur 5.5. Aangezien 
de bedrijfsmidde1en naar afnemend totaal dienen te worden 
geplaatst, is hieruit de plaatsingsvolgorde rechtstreeks af te 
leiden (zie figuur 5.5). 



5.3. De plaatsino van de bedrilrsmiddelen 

Nu de plaatsingsvolgorde vastligt, rest nog de plaatsing 
zelr. Hierbij wordt eerst het bedriJrsmiddel met het grootste 
totaal (no. 2) in het centrum op de coordinaten (~,3) gezet, 
waarna het volgende bedrijrsmiddel (no.l) hier vlak naast wordt 
geplaatst op de coordinaten (3,3). 

V~~r de overige bedriJrsmiddelen worden aIle plaatsen 
onderzocht, die grenzen aan de zo ontstane lay-out kern, waarna 
de beste hiervan wordt ultgekozen. Hiermee wordt die plaats 
bedoeld, waar de doelrunctie r het laagst is. HierbiJ dlent te 
worden opgemerkt dat, wanneer deze voor verschillende plaatsen 
gelijk is, het bedriJrsmiddel zo dicht mogelijk bij het centrum 
(~t3) wordt gezet. De doelrunctie r wordt als voIgt berekend: 

r 
i 

m 
E 
j 

h-matrix • 
ij 

5 

iJ 

WaarbiJ: J - de reeds geplaatste bedrijrsmiddelen 
m - het aantal reeds geplaatste bedrijrsmiddelen 
5 - de arstand tussen de bedrijrsmiddelen 

We vinden zo v~~r de verschillende mogeliJke plaatsen v~~r 
de bedrijrsmiddelen de waarden van de doelrunctie r (ookwel de 
scores genoemd), zoals deze in riguur 5.7. te zien zijn. Tevens 
is hierbij steeds met een kruisje aangegeven wat voor ieder 
bedriJfsmlddel de definitieve plaats is. Wanneer we de lay-out 
bekijken, die het programma heert opgeleverd (zie riguur 5.8), 
dan zien we dat dit met de gevonden resultaten overeenkomt. De 
opbouwroutine werkt dus naar behoren. 

5.~. De wisselroutine 

Na het voorgaande rekenwerk, waarbij de lay-out via het 
opbouwprincipe is bepaald, is het mogelijk om de lay-out verder 
te laten verbeteren d.m.v. een wisselroutine. Deze routine gaat 
aIle combinaties van plaatsen in de lay-out ar en kijkt bij ieder 
paar bedrijrsmiddelen, dat zo gevonden wordt, or de lay-out beter 
wordt door deze onderling te verwisselen. Indien dit het geval 
is, dan wordt de verwisseling doorgevoerd. De hierbij gebruikte 
doelfunctie is gelijk aan (k en I zijn de te verwisselen 
bedrijrsmlddelen): 

f 
aantalBM 

E 
i-1 

h-matrix 
ik 

• s 
ik 

+ 
aantalBM 

E 
J-1 

h-matrix 
IJ 

• s 
Ij 

De onderzochte paren bedrijfsmiddelen en de bijbehorende 
doelfunctie voor en na verwlsseling, Zljn te vinden in riguur 
5.9. We zien nu dat het verwisselen van de bedrijrsmiddelen ~ en 
5 een verbetering oplevert. Wanneer we kijken naar het door de 
computer geleverde resultaat (figuur 5.10), dan zien we dat deze 
verwisseling inderdaad is doorgevoerd. De wisselroutine werkt dus 
ook correct. 



• • • VAN-NAAR MATRIX • • • 

l. 2. 3. ":I. 5. 

l. bedrljfsmldt1el 1 - I 5 1 

2. bednJfsmlddel 2 - 2 1 

3. bedrlJrsmlt1del 3 - 3 

".I. bedrljfsmlddel Ii 1 - 1 

5. bedr-1Jfsmiddel 5 1 -

Figuur 5.1. De van-naar matrix 

• • • RELATIEDIAGRAM • • • 

1- 2. 3. l't . · 5. 

l. bedrljfsmlddel 1 - 1 1 2 1 

2. bedriJfsmlddel 2 I - 1 

3. bedr-1Jfsm1ddel :3 E 0 -
":I. bedrlJfsmlddel ":I X - 1 

5. bedrljfsmlddel 5 0 o ' -

Waardar-lngsreden: 

1. nablJheld gewenst 
2. nabljheld ongewenst 

Figuur 5.2. Het relatiediagram 

De koppelingsconstanten 

De van-naer matr-lx telt 1.0 keer mee 
Met reletledlegrem telt 1.0 keer mee 

De weardering van de reletll!1s 

Relatil!l: Weerde: 

A 5.0 
E ".1.0 
I 3.0 
0 2.0 
U 0.0 
X -2.0 

Figuur 5.3. De gebruikte instellingen 



hmatrixtl,lJ - 0.000 
hmatrixtl,2J - 0.533 
hmatrixt1,3J - 0.333 
hmatrix[l,LfJ -0.133 
hmatrixt1,SJ - 0.133 
hmatrixt2,lJ 0.S33 
hmatrixt2,2J - 0.000 
hmatrix[2,3J - 0.133 
hmatrix[2,LfJ - 0.200 
hmatrixC2,SJ 0.067 
hmatrixC3,lJ 0.333 
hmatrixC3,2J 0.133 
hmatrixt3,3J - 0.000 
hmatrixC3,LfJ - 0.200 
hmatrix[3,SJ - 0.067 
hmatrix[Lf,lJ -0.133 
hmatrixCLf,2J - 0.200 
hmatrixCLf,3J - 0.200 
hmatrixtLf,LfJ - 0.000 
hmatrixCLf,SJ - 0.200 
hmatrixCS,lJ - 0.133 
hmatrixCS,2J - 0.067 
hmatrixtS,3J 0.067 
hmatrixtS,LfJ - 0.200 
hmatrix[S,SJ - 0.000 

Figuur 5.Lf. De waarden uit de h-matrix 

TotaalstringC1J - 0.867 
TotaalstringC2J - 0.933 
TotaalstringC3J - 0.733 
Totaalstring[LfJ - 0.Lf67 
TotaalstringtSJ - 0.Lf67 

Figuur 5.S. De specifieke transport/relatie hoeveelheden 

BMsortstringtlJ 
BMsortstring[2J 
BMsortstringC3J 
BMsortstringCLfJ 
BMsortstringCSJ 

-
---

Figuur 5.6. De plaatslngsvolgorde 

2 
1 
3 
Lf 
S 



Ie plaatsen BM: XCOOt': ycoot': f: Keuze: 

3 2 3 0.600 
3 3 2 0.522 X 
3 3 'i 0.522 
3 'i 2 0.605 
3 'i 'i 0.605 
3 5 3 0.800 

'i 2 2 0.'i59 
'i 2 3 0.550 
'i 3 1 0.381 
'i 3 'i 0.550 
'i Lf 2 0.211 X 
'i 'i 'i 0.'i59 
Lf 5 3 0.381 

5 2 2 0.80Lf 
5 2 3 0.808 
5 3 1 0.765 
5 3 'i 0.808 
5 Lf 1 0.726 
5 'i 'i 0.80'i 
5 5 2 0.726 X 
5 5 3 0.765 

Figuut' 5.7. De waat'den vld doelfunctie f voot' de 
ondet'zochte plaatsen 

[] [] 

Resultaatl Lertikt Met aIleen df OPbouWfOutiof 

Figuut' 5.8. De doot' de computet' bet'ekende lay-out 



8M1: xl: y2: 8M2: x2: y2: f" vccr-: f" na: Wissel: 

3 3 2 1 3 3 1.831 2.119 
3 1 2 I.f I.f 2 1.267 1.621 
3 3 2 2 I.f 3 1.871 1.871 
3 3 2 5 5 2 1.581 1.828 

1 3 3 3 3 2 1.831 2.119 
1 3 3 I.f I.f 2 1.388 1.1.f70 
1 3 3 2 I.f 3 1.992 2.159 
1 3 3 5 5 2 1.702 2.300 

I.f I.f 2 3 3 2 1.267 1.621 
I.f I.f 2 1 3 3 1.388 1.1.f70 
I.f I.f 2 2 I.f 3 1.1.f26 1.787 
I.f If 2 5 5 2 1.137 1.107 X 

2 I.f 3 3 3 2 2.060 2.060 
2 I.f 3 1 3 3 1.829 2.158 
2 I.f 3 5 I.f 2 1.593 1.731 
2 I.f 3 I.f 5 2 1.656 2.1.f1.f1 

If 5 2 3 3 2 1.573 2.150 
I.f 5 2 1 3 3 1.31.f2 1.61.f1 
I.f 5 2 5 I.f 2 1.107 1.137 
I.f 5 2 2 If 3 1.656 2.1.f1.f1 

Figuur- 5.9. De cnder-2cchte ver-wisselingen 

OJ [] [] 

Result.at, Lerfikt Met d@ OPDoUW- en de wiss@lroutin@ 

Figuur- 5.10. De door- de computer- ver-beter-de lay-cut 



Bijlage 6 

lest vld rekenrgutine bi1 het ontweroen y/e reele lay-out 

We zullen hier de rekenroutine, die gebrulkt wordt voor het 
bepalen van de doelfunctie F tijdens het interactlef ontwerpen 
van een lay-out, aan de hand van een voorbeeld, controleren. De 
hierbij gebruikte gegevens zijn de zelfde als in bijlage 5. 

De bedrijfsmiddelen zijn in de lay-out geplaatst op de 
coordinaten, die te zien ziJn in figuur 6.1. De hierb1j behorende 
doelfunct1e (ofwel de score) wordt berekend volgens de formule 
(zie eok paragraaf 3.1 van dit verslag): 

aantalBM 
F - 1: 

1-1 

aantalBM 
1: 

j-1 
h • 

1j 
s 

1J 

De waarden uit de h-matrix zijn in bijlage 5 reeds 
afgebeeld. Hoe nu de doelfunctie met de hand is berekend is te 
zien in figuur 6.2. Wanneer we het zo verkregen resultaat 
vergelijken met de door de computer berekende deelfunctie (zie 
figuur 6.3), dan zien we dat deze met elkaar overeenkomen. De 
routine werkt dus naar beheren. 

BedriJfsmiddel: xcoor: ycoor: 

1 2 2 
2 ':t 6 
3 7 ':t 
':t 12 B 
5 11 3 

Figuur 6.1. De coordinaten van de bedr1jfsmiddelen 

BM1: BM2: Afstand s: h • s: 

1 2 ':t.':t72 2.3B5 
1 3 5.3B5 1.795 
1 ':t 11.662 -1.555 
1 5 9.055 1.207 
2 3 3.606 O.':tBO 
2 ':t B.2lf6 1.6lf9 
2 5 7.616 0.50B 
3 If 6.lf03 1.2B1 
3 5 ':t .123 0.275 
If 5 5.100 1.020 

-------
0.5 • F - 9.0':t6 
dus: F - 1B.092 

Figuur 6.2. De berekening van de doelfunctie 
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Lay-out Mft ue~lding van de score 11,81E+89111- 1.4 

Figuur 6.3. De re~le lay-out. met de door de computer 
berekende doelfunctie 
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