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Inleiding

De flexibele produktie-automatisering staat op het ogenblik in de
belangstelling . Steeds meer bedrijven raken door de ontwikkelingen
in de robottechnologie geïnteresseerd in het gebruik van industriële
robots als middel voor produktie-automatisering . In vergelijking
met andere ge=ïndustrialiseerde landen, waar Nederland veel mee te
maken heeft, loopt ons bedrijfsleven op dit gebied achter zowel met
het onderzoek als investeringen, kennelijk hebben de bedrijven er
nog moeite mee .
Het onderwerp van dit verslag is het investeren in flexibele produktie-
automatisering, gezien vanuit het oogpunt van de investerende onder-
neming . Dit verslag kan dan ook gezien worden als een van de vele
impulsen, die nodig zijn om de bedoelde achterstand van het bedrijfsleven
te verkleinen .
Voordat ik verder ga met de voorgeschiedenis van dit verslag, zal ik
eerst enige uitleg geven omtrent enkele veelvuldig gehanteerde termen .
Flexibele automatisering (FA) is een vorm van produktie-automatisering
die er op gericht is een produktiesysteem onmiddellijk aan te passen
aan veelvuldige wisselingen van produkttypen en -series, die een gevolg
kunnen zijn van een snel wijzigende marktvraag .
Esn industriële robot (IR) is een in meerdere assen vrij programmeerbare
machine, ontworpen voor het verplaatsen of hanteren van materialen of
gereedschappen . Met industriële robots is o .a . flexibele automatisering
mogelijk, een IR hoeft echter niet het enige onderdeel van een geauto-
matiseerd produktiesysteem te zijn, hij kan n .l . als hoofdinstallatie
werken - bijvoorbeeld als las- of spuitmachine - maar ook als neven-
installatie, bijvoorbeeld bij de aan- en afvoer van produkten bij een
automaat . Voorwaarde is echter dat de IR vrij programmeerbaar is en des-
noods op andere plaatsen in het produktieproces inzetbaar .
Aangezien IR's in Nederland nog niet als onderdeel funktioneren in
zgn . flexibele fabrikagesystemen, maar tot nu toe werkzaam zijn als
hoofdinstallatie of hoogstens in samenwerking met een andere installatie,
is flexibele automatisering in Nederland nog beperkt tot de IR zelf .
Vandaar dat in dit verslag de termen FA en IR dikwijls door elkaar heen
gebruikt worden .
Binnen de Vereniging voor Werkplaatstechniek is de Contactgroep Indus-
triële Robots werkzaam, die zich ten doel stelt een verantwoord gebruik
van IR's in de Nederlandse industrie te bevorderen . Middelen hiertoe
zijn het uitwisselen van kennis tussen IR-gebruikers en het geven van
voorlichting .
Aan de Contactgroep Ind . Robots is door twee studenten, waaronder ik
zelf, van de afdeling Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Eind-
hoven in november 1981 het voorstel gedaan onderzoek te verrichten
naar de investeringsbeslissing over industriële robots van ondernemers .
Dit voorstel is ontstaan nadat in enkele gesprekken met medewerkers
gebleken was dat hier een interessante mogelijkheid voor een afstudeer-
projekt lag . Dit voorstel heeft geleid tot een afstudeerprojekt waarin
ieder van de twee studenten een eigen opdracht uitwerkt . Het doel van
dit afstudeerprojekt is het beslissingsproces van toekomstige gebrui-
kers van IR's te struktureren en het aandragen van hulpmiddelen bij de
beslissing . In dit beslissingsproces zijn van belang de soort en volg-
orde van te nemen beslissingen, de informatie die nodig is voor een
beslissing en kriteria die technisch, economisch, organisatorisch en
sociaal van aard kunnen zijn .
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Om dit onderzoeksdoel te kunnen bereiken is een verkennend onderzoek
noodzakelijk aangezien bij aanvang van het afstudeerprojekt nog niets
bekend was over aanschaf,gebruik en ervaringen met IR's . Het idee van
een inventariserend onderzoek werd ongeveer tegelijkertijd bij twee
andere instellingen geboren, de Stichting Toekomstbeeld der Techniek
en het Metaalinstituut van TNO .
De Stichting Toekomstbeeld der Techniek verricht op het ogenblik een
brede ..t,udie naar do mogelijkheden en maatschappelijke gevolgen van FA .

De Stichting gaat hierbij als volgt te werk : men inventariseert de
situatie in het land wat betreft het gebruik, ervaringen en verwachtingen
met IR's . Vervolgens worden deze resultaten op een symposium (najaar '82)
gepresenteerd tegelijk met een aantal stellingen en meningen die geponeerd
zijn door werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van overheid,
bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen . De onderzoeksresultaten en
meningen moeten dan in kombinatie met een diskussiedag (voorjaar '83)
een beeld opleveren voor de maatschappelijke mogelijkheden en gevolgen
van FA .
TNO is geïnteresseerd in een inventariserend onderzoek omdat zij een
Adviescentrum voor Robots en Produktieautomatisering gaat oprichten
en men wil hiervoor oa . gegevens van huidige robotgebruikers hebben .
Dit Centrum gaat in de toekomst onder de naam ARPA-TNO adviezen leveren
aan het bedrijfsleven inzake flexibele produktie-automatisering .
Er was dus een gelijktijdige behoefte van drie instellingen aan inventari-
serend onderzoek naar IR's . Deze behoefte- was voor de Contactgroep
Industriële Robots reden om een Werkgroep Inventariaatie Robotgebruik
(WIR) in te stellen . Alle onderzoeksinitiatieven, waaronder ook dit
afstudeerprojekt, werden gebundeld in de WIR . Een bijkomende reden voor
het instellen van een WIR was het voork6men, dat gebruikers van IR's
kontinu benaderd zouden worden door onderzoekers die onafhankelijk van
elkaar bezig waren hetzelfde werk te verrichten .
In dit verslag is hoofdstuk 1 gewijd aan het vooronderzoek van mijn af-
studeerwerk, hoofdstuk 2 handelt over het onderzoek van de WIR, waarin
ik tijdelijk in teamverband heb gewerkt, hoofdstukken 4, 5 en 6 vormen
tenslotte het resultaat van het werk, dat ik voor ARPA-TNO verricht heb,
dit wordt echter apart ingeleid in hoofdstuk 3 .
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Samenvatting

In een vooronderzoek zijn een literatuurstudie en twee praktijkstudies
over aanschaf van robots verricht . Beide studies zijn in de bijlage
opgenomen .
De literatuurstudie leverde een rangorde van motieven op die gehan-
teerd worden bij aanschaf van industriële robots . Daarnaast is een
inventarisatie gemaakt van algemeen gehanteerde en specifiek voor
robots ontwikkelde investeringsbeoordelingsmethoden . De laatste
zijn zogenaamde statische methoden gebaseerd op een eenvoudige be-
rekening van de te realiseren netto besparing per jaar . Bij de beslis-
sing over industriële robots spelen technische, economische, produk-
tie- en arbeidscriteria een rol . De economische criteria worden ge-
bruikt voor de boordeling van het totale projekt nadat de andere
criteria zijn vastgelegd .
De praktijkstudi.es zijn toegespitst op de invloed van de vier genoemde
soorten criteria in de praktijk . Technische faktoren, zoals de mani-
puleerbaarheid van een robotarm .le:reren in de praktijk slechts kleine
problemen op .
Een belangrijk economisch criterium is de rentabiliteit van de instal-
laties, deze heeft een grote invloed op de beslissing over de aan-
schaf . Vooral de verhouding robottijd/handtijd per produkt speelt
hierbij een belangrijke rol . Er blijkt verder een groot verschil te
bestaan tussen lasrobots en spuitrobots wat betreft motieven voor
aanschaf, werking en gebruik van de robot . Deze twee soorten robots
zijn de belangrijkste toepassingen op dit ogenblik in Nederland .

Na het vooronderzoek is in werkgroepverband een verkennend onder-
zoek uitgevoerd onder 38 nederlandse bedrijven waar robots gernstal,
leerd zijn . Het verkennend onderzoek leverde bruikbare informatie op
voor de instellingen die in dit onderzoek deelnamen . Voor het ver-
loop van dit afstudeeronderzoek waren o .a . de volgende resultaten
belangrijk :

- economische haalbaarheid is een belangrijk struikelblok
bij aanschaf van industriële robots .

- uitbreiding en belemmering van het gebruik van robots
is meer afhankelijk van economische faktoren dan van
technische .

Na het verkennend onderzoek is het afstudeeronderzoek voortgezet bij
TNO . Binnen het Metaalinstituut van TNO is reeds een adviesdienst
werkzaam die adviseert bij de aanschaf van numeriek bestuurde machines .
Het is de bedoeling dat deze dienst onder de adviesgroep robots en
produktie-automatisering (ARPA) gaat funktioneren . De ARPA gaat zich
dienstbaar maken op het gebied van flexibele automatisering : indus-
triële robots, numeriek bestuurde machines en flexibele fabricage-
systemen . Bij ARPA wilde men voor de adviesdienst een investerings-
beoordelingsmethode ontwikkelen die specifiek gericht is op investe-
ringen in flexibele automatisering . De adviesdienst voor numeriek
bestuurde machines maakt al enkele jaren gebruik van een investerings-
beoordelingsmethode met behulp van de computer . De ARPA wilde nagaan
in hoeverre deze methode verbeterd kan worden en aangepast ten be-
hoeve van een breder gebruik voor investeringen in flexibele auto-
matisering . Hiertoe zijn de werkwijze van de bestaande adviesdienst
en het rekenmodel geanalyseerd . Bij het rekenmodel zijn aantekeningen
gemaakt op grond van de bedrijfseconomische theorie en de benodigde
aanpassingen . Vervolgens is een nieuw rekenmodel en bijbehorende
werkwijze opgesteld .
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Ultgangspunten voor de nieuw op te stellen werkwijze waren :

- resultaten van het verkennend onderzoek
- werkwijze van de bestaande adviesdienst voor

numeriek-bestuurde machines bij TNO .
- in de literatuur besproken rekenmodellen voor

investeringen in flexibele autcmatisering .
- toepassing van het rekenmodel in de toekomstige

werkwijze van de ARPA in een uitgebreid bedrijfs-
economisch advies . (De werkwijze voor een globaal-
beperkt advies valt binnen een andere afstudeer-
opdracht die parallel met deze uitgewerkt is,
zie afstudeerrapport R . Jochems) .

Het nieuwe rekenmodel is gebaseerd op de kapitaalwaardemethode,
waarbij er vanuit gegaan is dat het op de computer gebruikt gaat
worden . Het model heeft de volgende kenmerken :

het is een disconteringsmehtode, d .w .z . van de
geldstromen worden de contante waarden berekend
met behulp van de minimaal gewenste rentabiliteit
door het bedrijf .
er wordt gecalculeerd met tijdsafhankelijke geld-
stromen .
er wordt gerekend met liquidatiewaarden waardoor
de mogelijkheid aanwezig is om economische veroude-
ring tot uitdrukking te brengen .
kapitaalwaarde en rentabiliteit worden gecalculeerd
ná belastingen .

Het rekenmodel levert als output het verloop van de kapitaalwaarde
na de investering inclusief de karakteristieke getalswaarden van
deze grafiek . Daarnaast is het model geschikt voor gevoeligheids-
analyse van invoervariabelen en het bepalen van taakstellende
waarden bij een gegeven terugverdientijd of kapitaalwaarde .

Aangezien de gegevensverzameling voor het rekenmodel het belang-
rijkste werk is bij een bedrijfseconomisch advies van ARPA is een
toelichting gegeven op het gebruik van het rekenmodel, inclusief
in- en output . Daarnaast is het gebruik van het rekenmodel verwerkt
in een nieuwe werkwijze met als voornaamste kenmerk dat veel aan-
dacht besteed wordt aan de bezetting van de nieuwe installaties .
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Hoofdstuk 1 Vooronderzoek

Aan het inventariserend onderzoek van de WIR is een vooronderzoek
voorafgegaan . Hierin zijn een literatuurstudie verricht en twee case-
studies van invoering van industriële robots .

1 .1 Literatuurstudie

De literatuurstudie is verricht ter orientering in het probleem-
gebied en omvat de volgende onderwerpen ;

- stand van de robottechnologie in het buitenland
(momentopname)

- motieven voor investeringen in robots en FA
- inventarisatie van economische beoordelingsmethoden

in de literatuur
- kriteria en rekenmethoden in het bijzonder voor IR's .

Deze studie, te vinden in bijl . 1, leidde tot de volgende conclusies :
1 . het knelpunt van investeringen is bijna altijd de economische

haalbaarheid, technische knelpunten zijn er in het algemeen
nauwelijks .

2 . In de literatuur en de praktijk bestaat een uitgebreide varië-
teit en verfijning van methoden om de economische haalbaarheid
van willekeurige projekten te berekenen . Er is echter weinig
vastgelegd over details en aspekten die van belang zijn bij de
beslissings-kalkulatie van specifieke investeringen, bijvoorbeeld
in flexibele automatisering .

3 . aan het nieuwe produktiemiddel omvatten
en arbeidskriteria . Heeft men op grond
produktiemiddel men wil gaan aanschaffen

economische kriteria voor de investerings-

4 . Er zijn statische en dynamische methoden voor investerings-
beoordeling (lit . 1) .
Bij dynamische methoden gaat men ervan uit, dat de kosten- en
opbrengstenstruktuur van een projekt in de loop der tijd verandert
statische methoden nemen dit niet in beschouwing .
In de volgende figuur zijn de voor- en nadelen van de verschil-
lende methoden opgesomd :

dan gebruikt men
beoordeling .

De eisen die men stelt
technische, produktie,
hiervan een beeld welk

voor tegen

statische - weinig gegevens nodig - onnauwkeurig
methoden - snel uit te voeren - geen kosten- en

opbrengsten-
dynamiek

- geen verdiscon-
tering van geld-
waarden

dynamische - nauwkeurig - verkrijgen van
methoden - dynamiek van kosten en juiste en betrouw-

opbrengsten in de tijd bare gegevens
- verdiscontering van geld- vergt veel tijd .

stromen
- vermogenskosten worden sys-

tematisch meegerekend

figuur 1
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Voorbeelden van statische methoden zijn :

- terugverdientijd
- ROI-bepaling
- kostenvergelijkingen

Voorbeelden van dynamische methoden zijn :

interne rentabiliteitsberekening
netto contante waardeberekening '
kapitaalwaardemethode

Van belang is dat men de rekenmethode aanpast aan de gegevens
die men in een bedrijf kan krijgen ; hoe nauwkeuriger en betrouw-
baarder de gegevens, deste meer zin heeft het om een dynamische
kalkulatie uit te voeren .

5 . Voor de toepassing van flexibele produktie-automatisering zijn
nauwelijks specifieke methoden ontwikkeld . De door Warnecke en
Schraft behandelde methode (lit . 2) is op de toepassing toege-
spitst en biedt daarnaast een overzichtelijke en verfijnde
werking . In hoofdstuk 5 wordt er nader op deze methode ingegaan .

G . De volgende motieven voor aanschaf van Iit' s worden genoemd :
- produktiviteitsstijging
- kostenbesparing
- verbetering arbeidsomstandigheden
- kwáliteitsverbete'ring
- kreatie van een meer flexibel systeem
- opheffen van een tekort aan geschikte arbeids-

krachten

1 .2 Case-studies

Twee praktijkgevallen van aanschaf van industriële robots dienden
als basis voor de case-studies . Deze studies zijn verricht in
samenwerking met R . Jochems . Doel van deze studie was
het volgende :

1 . Specifieke problemen van te voren onderkennen en
indien mogelijk de vraagstelling in de enquete voor
het inventariserend onderzoek hierop aanpassen .

2 . Extra ervaring en informatie opdoen in het onderzoeks-
veld naast het inventariserend onderzoek van de WIR .
De enquetes en interviews van de WIR boden ons geen
mogelijkheid om ons te verdiepen in de diverse situaties .
Een case-study biedt zo'n mogelijkheid wel .

3 . Het uitvoren van zgn . proef-enquetes van de WIR ;
eventuele fouten in vraagstelling of struktuur kunnen
zodoende verbeterd worden ten behoeve van de defini-
tieve enquetes .
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De aanpak van de case-studies verliep als volgt :
- eerste interview afnemen met behulp van de proef-enquete
- evaluatie van het interview door onszelf
- tweede interview afnemen voor aanvullingen
- rekonstruktie van het beslissingsproces rond de aanschaf
van de robots .

De resultaten van deze studies zijn vastgelegd in een verslag , zie bijl . 2,
in het kort komen zij hierop neer :

in het algemeen :
- technische bereikbaarheidsproblemen eisen dat in de toekomst

de afstemming tussen produktontwerp, próduktiesysteèm-en produktie
beter moet gaan verlopen .

- de eerste robot wordt meer om experimentele redenen aangeschaft .
Motieven zoals kostenbesparing, verbetering arbeidsomstandig-
heden spelen bij de later aan te schaffen robots een grotere rol .

- het in werking stellen van de IR valt tegen, zowel de benodigde
tijd als de moeite .

- invoering van robots moet op den duur leiden tot een verstevigde
konkurrentiepositie .

- onderhoudspersoneel moet adekwaat geschoold worden . De benodigde
kennis verschuift van werktuigbouw naar elektrotechniek .
(Minder mechanische, meer elektronische apparatuur)

- kwaliteit van door robots afgeleverd werk is boven verwachting .
- onzekerheid over de economische haalbaarheid vormt een ernstige
belemmering bij de beslissing over de aanschaf .

voor

houden met de

Nu is het nog zo
machine zelf nog
robotisering zal

lasrobots :
- de verhouding

robottijd
handtijd

van de investering .
- lasrobots "verdienen"
- bereikbaarheid van de

is van grote invloed op het rendement

op de manipuleertijd tussen de lassen .
laskop is een belangrijk technisch kriterium .

dat bij incidentele invoering van robots de
gewijzigd wordt . In de toekomst, bij verdergaande
men in het produktontwerp rekening moeten gaan

mogelijkheden van het produktiesysteem .

voor spuitrobots :
- spuitrobots moeten zichzelf terugverdienen door betere kwaliteit ;

een spuitrobot wordt niet zo snel aangeschaft vanwege produk-
tiviteitsverbetering . Daarnaast is een spuitrobot vooral ver-
dienstelijk omdat hij vies en ongezond werk overneemt, een verbe-
tering van arbeidsomstandigheden dus .



8

Hoofdstuk 2 Het inventariserend onderzoek

2 .1 Organisatie

Doel van de inventarisatie is om naast kwantitatieve gegevens
over de toepassingen van de industriële robot en de toepassers
een inzicht te krijgen in de knelpunten bij aanschaf en verder
gebruik van de IR in de praktijk . De werkgroep die deze inventa-
risatie uitvoert, de WIR, is samengesteld uit de volgende
belangengroepen :

1 . Contactgroep Industriële Robots (CIR) :
informatie bieden voor leden en toekomstige gebruikers
van IR's .

2 . Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) :
brede studie naar mogelijkheden en maatschappelijke
gevolgen van flexibele automatisering .

3 . ARPA - TNO :
in kaart brengen van toepassingssituaties, voorwaarden
voor invoering, knelpunten bij aanschaf en gebruik .

4 . Afdeling Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Eindhoven :
Afstudeeronderzoek door twee studenten naar de aanschaf
van IR's . Binnen de WIR hebben beide afstudeerders in
team-verband met de overige groepsleden gewerkt .

Wat betreft de methode van onderzoek is het volgende van belang :

- het onderzoek is beperkt tot IR's in de enge definitie :
vrij programmeerbare multi-funktionele machines, ontworpen
voor het verplaatsen of hanteren van materiaal en gereed-

schap . Dit komt neer op een populatie van ongeveer 50
apparaten in bedrijven over het hele land verspreid .
In verband met de gewenste validiteit van de resultaten
worden alle gebruikers benaderd .

- er is gebruik gemaakt van gestruktureerde vragenlijsten
met zoveel mogelijk multiple-choice vragen, teneinde het
interview zo snel mogelijk te laten verlopen . In bijlage 3,
het resultaat van het onderzoek, zijn de vragen in hun oorspron-
kelijke vorm opgenomen . De lijsten zijn van te voren opgestuurd .

- de vragenlijst is opgedeeld in de volgende rubrieken :
- algemene gegevens over de gebruiker
- aanschaf
- gebruik
- ervaringen
- toekomstverwachtingen

- de vragenlijst is afgenomen in een interview met de meest
betrokken 1'unktionari[;(E,cti) in het, bedrijf door eer] gemengd
koppel vragenstellers - d .w .z . van verschillende disciplines -

om 1A;nvloeding in de vraagstelling te voorkomen .
- er zijn drie proefenquetes uitgevoerd om de vraagstelling

te verbeteren en ervaring op te doen (zie ook 2 .2) .
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2 .2 Gegevensverzameling en verwerking

De taakverdeling binnen de WIR was als volgt :

- in Eindhoven gebeurde cóordinatie en planning van de
interviews door de twee afstudeerders en de bedrijfs-
kundige medewerker van de WIR .

- de interviews zijn in groepjes van twee man door alle
leden van de WIR uitgevoerd .

Het handmatig verwerken van de frekwentieverdeling van de beant-
woording en mogelijke correlaties tussen antwoorden op verschillende
vragen zou te veel tijd vergen . De ingevulde enqueteformulieren
zijn daarom verwerkt op de Burroughs-computer van de T .H . Eindhoven
met behulp van het standaard software-pakket SPSS : Statistical
Package for the Social Sciences . Het enige nadeel van deze auto-
matische gegevensverwerking is dat klassificering van antwoorden
op open-end vragen noodzakelijk is .

2 .3 Resultaten

Het resultaat van het onderzoek van de WIR is in zijn geheel in
bijlage 3 opgenomen . Per vraag is de frekwentieverdeling van de
antwoorden gegeven inklusief de konklusies die de werkgroep uit
de beantwoording getrokken heeft .
In totaal zijn 38 bedrijven geïnterviewd en dit betrof 58 IR's .
De voor mijn afstudeeronderzoek relevante resultaten heb ik hieruit
geselekteerd en volgen hieronder inklusief de indrukken die ik
tijdens de interviews en rondleidingen in de bedrijven gekregen heb .

Uit de beantwoording per vraag is het volgende geselekteerd :

Kenmerken gebruikers :

1 . Aanvragen voor adviezen zullen dikwijls van kleine en middel-
grote bedrijven komen . Grote bedrijven hebben dikwijls een eigen
onderzoeks- of adviesdienst .

2 . Middelgrote serieproduktie vormt een groot aandeel van te
robotiseren produktiesituaties .

3 . Toepassing van robots vindt dikwijls plaats in kleine- en
middelgrote bedrijven of bedrijfseenheden, een investering
in een robot kan een aanzienlijk deel van de vaste aktiva
zijn .

4 . In gerobotiseerde situaties werd dikwijls alleen in dagdienst
gewerkt (één ploeg) . Invoering van robots leidt zelden tot
uitbreiding van het aantal ploegen .

5 . Korte product-life-cycle komt niet veel voor, produkten over-
leven dikwijls de machine waarop ze gemaakt zijn . Wat betreft
produkttypewisseling is flexibiliteit van de installatie dus
niet noodzakelijk .

6 . Een groot aantal varianten per produktfamilie komt veel voor .
Hier kan flexibiliteit van het produktiesysteem wel van
belang zijn .
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Aanschaf :

7 . Robots vervangen bijna altijd handmatig werk, vervanging van
een willekeurige machine door een robot komt zelden voor .

8 . De duur van het aan aanschaf voorafgaand onderzoek door het
bedrijf is zeer verschillend, dit duidt erop dat de toepassings-
situaties onderling veel verschillen .

9 . Bij de aanschaf zijn de volgende aspekten van groot belang :
- verhogen van de produktiviteit
- verhogen van de rentabiliteit
- verbeteren van de kwaliteit
- verbeteren van de arbeidsomstandigheden
- opheffen van een tekort aan geschoold personeel

10 . Voor de economische rechtvaardiging wordt in veel gevallen
een terugverdientijd berekend (42%), op de tweede plaats wordt
een netto contante waarde berekend, combinaties van dergelijke
kentallen worden niet gebruikt .

11 . Economische haalbaarheid is een belangrijk struikelblok bij
aanschaf, zeer zeker belangrijker dan te verwachten technische
problemen .

12 . Vooronderzoek met behulp van een extern adviseur komt nauwelijks
voor .

Gebruik :

13 . Produktietaken van robots zijn tot nu toe overwegend spuiten en
naadlassen .

14 . Programmering en bediening gebeuren op de werkvloer, onderhoud
door ondersteunende diensten of afdelingen .

15 . 18% van de gebruikers is ontevreden .
16 . De robot wordt in veel situaties niet flexibel gebruikt .

Onder flexibel gebruik wordt dan hier verstaan :
het gebruik van een groot aantal programma's met een hoge wisse-
lingsfrequentie .

17 . IR's komen voornamelijk voor in stand-alone toepassingen, van ge-
integreerde toepassingen is nog nauwelijks sprake .

Ervaringen :

18 . De investeringsverdeling tussen robot, randapparatuur en enginee-
ring bij aanschaf is weergegeven in figuur 2 . Deze verdeling komt
grofweg neer op resp . 1/2 en 1/3 en 1/6 . Onder engineering wordt
dan verstaan de werkzaamheden die nodig zijn totdat de robot
redelijk ongestoord werkt .

engin .
o.i6

rand upp:

0.2}

ro.bot

0.55

figuur 2 : investeringsverdeling bij robotaanschaf
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19 . Het investeringsbedrag wordt niet vaak overschreden, indien dit
wel gebeurt dan is het tengevolge van de randapparatuur (mallen,
geleiding) of engineering .

20 . Tijdplanning wordt nogal eens (vaak en langdurig) overschreden,
dikwijls door het in werking stellen van de installatie .

21 . Duur van in bedrijf stellen verschilt enorm tussen de diverse
situaties, bij de helft duur het echter langer dan 3 maanden .

22 . Verwachtingen komen uit voor alle aspecten die in de beslissing
bekeken worden . Verbeteringen treden met name op voor : produkt-
tiviteit, rentabiliteit, kwaliteit, continue produktiestroom,
opl .idingsnivo van het personeel, arbeidsomstandigheden . Ver-
slechtering treedt op wat betreft flexibiliteit ten opzichte van
de handmatige situatie en de omsteltijd van het produktiesysteem .

23 . Complexiteit van het proces wordt als een verrassing ervaren .
Dit slaat met name op het feit dat men bij de invoering van de
robot met meer aspecten van het totale produktieproces rekening
moet houden dan men aanvankelijk dacht .

24 . Afname van de direkte arbeid is sterk afhankelijk van de situatie
en verschilt van 0 tot 2 man per ingevoerde robot . Toename van
indirekte arbeid door onderhoud en programmering is er nauwelijks .

Verwachtingen :

25 . Redenen voor uitbreiding van het gebruik van robots in een bedrijf
liggen meer in het financieel-economische dan het technische vlak :

1 . verlaging aanschafkosten financieel
2 . verhoging van loonkosten economisch
3 . komst 2e generatie robots technisch
4 . toenemende flexibiliteitsbehoefte technisch

26 . Belemmeringen voor het gebruik liggen ook op het financieel-
economische vlak :

1 . economische haalbaarheid
2 . investeringsbedrag

Op grote afstand volgen dan technische en sociale belemmeringen .
27 . Projektbegeleiding door TNO of overheid is wel gewenst .

Uit de verbanden tussen antwoorden op verschillende vragen is het
volgende geselekteerd :

Met betrekking tot gebruikers :

28 . Kleine bedrijven wensen geen overheidsbemoeienis ; middelgrote
bedrijven wensen projektbegeleiding .
Doelgroep van ARPA-TNO zal grotendeels uit middelgrote bedrijven
bestaan .

29 . Financiële deskundigen zijn in grote bedrijven meer in de beslissing
over de aanschaf betrokken . Dit komt overeen met de relatie dat
grote bedrijven een eigen onderzoeks- of adviesdienst hebben voor
dit soort zaken .

30 . In kleine bedrijven wordt minder met een interne projektgroep ge-
werkt in het vooronderzoek .
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Met betrekking tot ervaringen :

31 . Niet-herhalen van de aanschaf gebeurt om economische en niet
vanwege technische- of andere redenen .

32 . Langer (degelijker) vooronderzoek leidt tot minder problemen
met hardware en programmering .
Deze overige problemen lopen zeer sterk uiteen . In het voor-
onderzoek moet aan meer aspekten aandacht besteed worden dan
hardware en programmering alleen .
Er ligt aan aanwijzing om meer te concentreren op samenhang met
de perifere produktieprocessen, aangezien de complexiteit van
samenhangen dikwijls als een verrassing wordt ervaren .

33 . Duur van het vooronderzoek heeft geen invloed op de overschrijding
van de tijdsplanning .

34 . Naarmate het vooronderzoek langer duurt, duurt het in bedrijf
stellen ook langer . Dit wijst erop dat er sprake is van meer
complexe toepassingen naarmate het vooronderzoek langer duur .

35 . Er is een zwak verband tussen projektvr,rm en problemen b ij inv-

voering• "turn-key"projekten leveren de minste problemen op en
kosten de minste tijd . Bovendien is men meer tevreden .

36 . Gerealiseerde rentabiliteitsverbetering blijft dikwijls achter
bij verwachting . In een aantal gevallen vertelde men dat dit
gekomen is door de flinke renteverhoging de laatste tijd .

37 . Kwaliteitsverbetering en verbetering van arbeidsomstandigheden
worden, indien dit hoofdmotief voor aanschaf was, ook inderdaad
gerealiseerd .
Dit gebeurt niet met het motief "opheffen tekort aan geschoold
personeel" .

Met betrekking tot toepassingen :

38 . Motieven zijn als volgt gesplitst :

naadlasrobots - produktiviteit
- opheffen tekort aan geschoold

personeel
spuitrobots : - kwaliteitsverbetering

- verbetering arbeidsomstandigheden
- opheffen tekort aan geschoold

personeel

39 . Lasrobots kennen een langere programmagebruiksduur en langere
omsteltijd . Dit kan te maken hebben met het wisselen van mallen

.

40 . Bij naadlasrobots duurt het vooronderzoek het kortst, evenals
het in bedrijf stellen .

41 . Bij handlingrobots zijn rentabiliteit en produktiviteit sterk
beneden verwachting, men is dan ook ontevreden over deze
apparaten .

42 . Lasrobots leveren de beste produktiviteitsverbetering .

43 . Bij uitbreiding van spuitrobots in een bedrijf tilt men minder
zwaar aan een verhoging van loonkosten . Het wijst er steeds
meer op dat spuitrobots minder om economische redenen worden
aangeschaft . Met name kwaliteitseisen spelen bij de aanschaf
van spuitrobots een rol .

44 . Procesterugkoppeling is bij spuitrobots minder gewenst dan bij
lasrobots .
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Hoofdstuk 3 De opdracht

3 .1 Inleiding

Het initiatief om een adviescentrum voor robots en produktie-
automatisering op te richten kwam in het najaar van 1981 van de
Contactgroep Industriële Robots . De Contactgroep bespeurde bij haar
leden en in meer algemene kringen een behoefte aan een dergelijke
adviesdienst . Zij kreeg in dit initiatief bovendien de steun van
het FME en Economische Zaken . Gezien de relaties met de Contact-
groep en de aanwezige kennis en middelen bij TNO is besloten dat
het adviescentrum het beste bij TNO kan komen .
Na deze beslissing is een voorbereidingscommissie samengesteld met
als doel er voor te zorgen dat het adviescentrum volgens plan en
binnen de gestelde tijd vorm krijgt . In deze voorbereidingscommissie
zitten vertegenwoordigers van de Contactgroep, metaalinstituut TNO
en de technisch-physische dienst van TNO . ARPA zal in de toekomst
samengesteld zijn uit medewerkers van het Metaalinstituut .
Bij TNO funktioneert inmiddels sinds jaren de NC-adviesdienst, die
adviezen levert aan bedrijven die willen investeren in numeriek
bestuurde machines . Deze adviezen kunnen zowel technisch als bedrijfs-
economisch georiënteerd zijn . Het is de bedoeling dat deze NC-advies-
d .1.onot, binnen ARPA gaat, funktlonraren met het oog op de ont.wikkeling
van flexibele fabrikagesystemen in de toekomst, vandaar ook de
term "produktie-automatisering" in de naam ARPA . In flexibele fa-
brikagesystemen kunnen nl . robots en NC-machines zodanig gekombi-
neerd worden dat zij, na geprogrammeerd te zijn, zonder menselijk
ingrijpen kunnen werken .
Het doel van ARPA is het volgende :

- het bevorderen van een verantwoorde toepassing van flexibele
produktie-automatisering bij industri"ele produktie- en handling
processen .

- het genereren van informatie om richting te geven aan onderzoek
naar en ontwikkeling van flexibele automatisering .

ARPA wil dit bereiken door :
- het geven van adviezen aan bedrijven
- het opbouwen van een dokumentatiebestand .

Het ARPA is op dit moment nog in oprichting en baseert zich op gege-
vensbronnen als de literatuur en de onderzoeken van de WIR en de
WIP (Werkgroep Inventarisatie Produktiemogelijkheden voor industriële
robots) . In beide werkgroepen is ARPA vertegenwoordigd .
Tijdens de gegevensverwerking van het inventariserend onderzoek zijn
kontakten gelegd met TNO-ARPA in verband met de op te richten
adviesdienst bij TNO .
De reden dat het vervolg van dit afstudeeronderzoek in samenwerking
met ARPA verricht wordt, is dat er een zodanige overeenkomst is wat
betreft het doel en de middelen (gegevensbronnen en inventariserend
onderzoek) dat een bundeling van deze inspanningen voor de hand ligt .
De opdracht voor het vervolg van het afstudeeronderzoek is in samen-
werking met ARPA vastgesteld met als basis de resultaten van het
onderzoek van de WIR .
Deze opdracht komt in de volgende paragraaf aan de orde .
Hoofdstuk 4 en 5 vormen de uitwerking van deze opdracht .
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3 .2 De opdracht

Van de resultaten van het onderzoek van de WIR zijn enkele voor mijn
onderzoek van uitzonderlijk belang (zie 2 .3) :

de economische haalbaarheid is een belangrijk struikelblok
bij de aanschaf van IR's .
belangrijke redenen voor uitbreiding zijn van financiële
aard zoals loonstijgingen en de aanschafprijs van de robot .
belemmeringen voor het gebruik zijn ook voornamelijk
financieel-economisch van aard .

Men ziet bij de aanschaf eerder tegen de financieel-economische problemen
op dan tegen de technische . Men kan bovendien stellen dat technische
problemen onherroepelijk leiden tot extra kosten, waardoor automatisch
een economisch probleem ontstaat .

Het afstudeerprojekt heeft als doel het beslissingsproces rond de
aanschaf van IR's te struktureren waarbij tevens hulpmiddelen bij een
dergelijke beslissing zullen worden geleverd .
In overleg met ARPA en gezien de belangrijkste resultaten van het
onderzoek van de WIR, is besloten dat het doel van het afstudeer-
onderzoek het beste bereikt kan worden via een bijdrage aan de
opbouw van ARPA en wel door het leveren van een bedrijfseconomische
beoordelingsmethode die ARPA kan gebruiken bij zijn advies aan een bedrijf .
Aangezien ARPA van plan is allerlei aanvragen uit het bedrijfsleven te
behandelen, is een beperking gemaakt wat betreft de toepasbaarheid
van de methode en wel alleen voor die bedrijfssituaties die geschikt
zijn voor een min of meer uitgebreid onderzoek naar toepasbaarheid
van flexibele automatisering . Deze beperking is mede gemaakt vanwege
de vereiste kwaliteit en kwantiteit van gegevens die een dergelijke
beoordelingsmethode vraagt .
Adviesaanvragen in de sfeer van een snel en globaal, taakstellend,
onderzoek naar toepasbaarheid en voorwaarden voor het gebruik van FA,
zijn het onderwerp van de afstudeeropdracht van R . Jochems .
De opdracht voor het vervolg van mijn afstudeeronderzoek is dan als
volgt :

ontwerp de struktuur voor een uitgebreid bedrijfsonderzoek
van ARPA-TNO ten behoeve van een advies voor gebruikers,
en werk binnen deze struktuur inhoudelijk de methode voor
een bedrijfs-economische beoordeling uit .
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Hoofdstuk 4 Adviesmethodiek bij TNO

4 .1 Werkwijze NC-adviesgroep

De NC-adviesgroep van het Metaalinstituut van TNO levert al een
aantal jaren adviezen aan bedrijven die numeriek bestuurde machines
willen invoeren . De term NC staat voor Numerical Control .
NC- of numeriek bestuurde machines zijn machines waarbij de besturing
van de bewerking is overgenomen door apparatuur .
De voor de besturing benodigde informatie wordt geleverd door een
programma, dit programma kan op een ponsband, magneetband of in een
computergeheugen vastgelegd zijn . In hpt laatste geval spreken we van
CNC-machines (CNC=Computer Numerical Control) . Voor meer informatie
over dit onderwerp verwijs ik naar bijlage 13 .
Adviesaanvragen omtrent numeriek bestuurde machines bij TNO betreffen
bijna altijd verspanende CNC-machines .
Deze adviesaanvragen komen op de volgende manieren bij TNO terecht :

- via leveranciers van machines
- via kontakten van andere TNO-medewerkers
- via de opleidingen en kursussen die het Metaalinstituut verzorgt
- via de Rijksnijverheidsdienst .

Een dergelijke adviesaanvraag kan, grofweg gezien, betrekking hebben
op technische aspekten, besturingsaspekten of de economische haal-
baarheid van de in te voeren NC-machines .

Tk richt me nu verder op adviesaanvragen van bedrijfseconomische aard .
Een dergelijke vraag ontstaat in een bedrijf doordat men vermoedt dat
door toepassing van NC-machines in plaats van gewone machines, bespa-
ringen te realiseren zijn in het produktieproces . Aangezien het bedrijf
dikwijls zelf geen kennis heeft omtrent NC komt men op voornoemde
manieren in kontakt met TNO .
De NC-adviesdienst verricht dan een onderzoek waarbij 3 onderwerpen
van belang zijn : i . werkvoorberetdi.ng

2 . bewerkingstijd
3 . nazorg

Als rode draad voor het verloop van het onderzoek hanteert men een
investeringsbeoordelingsmethode op basis vang" isconteerde waarde
berekening. Deze investeringsbeoordeling wordt op de computer verricht
met behulp van het programma MIRENT . De werking van dit programma
wordt in paragraaf 4 .2
Men gaat nu als volgt te werk :

1 . Op het MIRENT-inputformulier. worden bij het bedrijf
waarden ingevuld voor 24 variabelen . Het MIRENT-inputformulier
is in de bijlagen opgenomen als bijlage 4
Dit invullen kan vrij lang duren, in het algemeen levert het
schatten van de volgende variabelen de meeste problemen :
- besparing op bewerkingstijd per produkt var . 2 van het
- " " indirekte kosten var . 3 input-
- seriegrootte var.17 formulier
- aantal orders per jaar var .18
- stuktijd per produkt var .19
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Men gaat hierbij uit van de jaarproduktie en selekteert
volgens een 80/20 analyse een aantal produkttypen die het
grootste beslag leggen op de machinekapaciteit van de betref-
fende afdeling . Vervolgens wordt aan de hand van de
tekeningen van de geselekteerde produkten bekeken, welke tijds-
besparing per produkttype te realiseren is door produktie op
N .C .-machines in vergelijking met de conventionele produktiewijze .
Door weging van het kapaciteitsbeslág per produkttype vindt men
een gewogen gemiddelde van de besparing op de bewerkingstijd
(variabele 2 op het inputformulier) .
Een besparing op indirekte kosten is volledig situatieafhankelijk,
men heeft wat deze variabele betreft impliciet een aantal aan-
dachtsgebieden in gedachten :

- benodigd gereedschap
- vermindering van voorraden in bewerking
- onderhoud
- etc .

Indien men mogelijkheden ziet voor een dergelijke indirekte be-
sparing wordt dit vrij grof gekwantificeerd op basis van ervaring
en een bezoek aan de werkvloer .
Een nauwkeurige afschatting van deze variabele heeft geen zin,
omdat men in het rekenmodel ook taakstellend te werk gaat,
bijvoorbeeld :

de investering gaat pas geld opleveren indien men per
jaar een bepaalde indirekte besparing kan realiseren .

Deze taakstellende funktie van het rekenmodel komt verderop nog
aan de orde .
De seriegrootte en order frekwentie per jaar volgen uit de pro-
duktie per jaar, Dikwijls worden deze getallen echter niet gere-
gistreerd in het bedrijf, zodat het nog veel tijd kost om deze
tijdens het bedrijfsbezoek vast te leggen .
Hetzelfde geldt voor de stuktijd van het produkt, De stuktijd
wordt bovendien bepaald door een gewogen gemiddelde te nemen van
de stuktijden van de geselekteerde, representatieve produkten .
De overige benodigde gegevens op het inputformulier leveren over
het algemeen weinig problemen op .

Zijn alle gegevens ingevuld op het inputformulier, dan worden
deze via een terminal doorgeseind naar de computer waarvan TNO
gebruik maakt, om verwerkt te worden door het MIRENT-programma .
De output van het rekenmodel wordt dan door de computer terug-
gezonden en via de aan de terminal gekoppelde printer vrij
snel zichtbaar . Bijlage 5 geeft een voorbeeld van een dergelijke

output .
In alle normale gevallen levert MIRENT de volgende output :

- ingetoetste waarden van de inputvariabelen
- interne rentabiliteit van de additionele investering
De additionele investering is het bedrag, dat men meer
zou uitgeven door aanschaf van NC in plaats van
conventionele machines .

- contante waarde van het expl .saldoin het 2e jaar na aanschaf
- n n n n 10 ne

waarbij n = gebruiksduur
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- maximaal toelaatbare investering waarbij de netto
contante waarde van de investering gelijk aan nul wordt .

- benodigd aantal ponsbanden per jaar voor de machine
- kosten van werkvoorbereiding per jaar

(Berekeningswijze van bovenstaande outputs komt in 4 .2 aan de orde)
In de afwijkende gevallen, d .w .z . die gevallen waarin

- de rentabiliteit te laag is
- de rentabiliteit te hoog is

(meer dan 150 % )
- de investering in NC kleiner of gelijk is aan die in

conventionele machines

geeft het systeem een overeenkomstige melding .

3 . Naast de besproken informerende taak van het MIRENT programma zijn
er nog 2 andere taken :

a) gevoeligheidsanalyse van die variabelen waarvan de
waarde grote invloed heeft op de besparingen of waar-
van de waarde moeilijk vast te stellen is

b) taakstelling van bepaalde waarden van variabelen

ad a) De waarden van de betrokken variabelen worden naar be-
hoefte gevarieerd . Dit gebeurt zeer eenvoudig door na
het invoeren van een wijzigingsstatement de nieuwe
waarde(n) voor de variabele(n) met het kodenummer in
te vullen . Het systeem geeft dan de output correspon-
derend met de gewijzigde waarden .

ad b) Door de waarde van een variabele net zolang te wijzigen
totdat de interne rentabiliteit gelijk wordt aan de
gewenste rentabiliteit kan men de betreffende waarde
opvatten als een minimum eis waaraan men moet voldoen
om de gewenste rentabiliteit te krijgen .
Voorbeeld : Bij variabele 3, besparing op indirekte kosten,
wordt aanvankelijk 0 ingevoerd . Het systeem geeft als
output : "rentabiliteit te laag" . Men voert nu sukses-
sievelijk een hoger bedrag in voor variabele 3 .
Bij f .50 .000 geeft het systeem als interne rentabiliteit
een percentage dat hetzelfde is als de gewenste rentabi-
liteit (variabele 16) . Dit betekent dat men op een of
meer van genoemde aandachtsgebieden een besparing van
f .50 .000 per jaar moet zien te realiseren, voordat de
investering het gewenste effekt geeft .

Volgens de hierboven beschreven werkwijze worden de effekten van een in-
vestering in NC-machines op kwantitatieve wijze duidelijk .
TNO heeft de invesi;eringsbroorcjcling om de volgende redenen genut .ornrii:i-
sc,erd :

- gebruik van een disconteringsmethode leidt al heel snel
tot een hoeveelheid rekenwerk, aie in de onderhavige situatie
onverantwoord veel tijd kost .

- gevoeligheidsanalyse en taakstelling van waarden van variabelen
door middel van het ter plekke variëren van de invoerwaarden
leveren een belangrijke bijdrage aan het beeld wat een onderneming
krijgt van het effekt van een bepaalde investering op de mogelijke
besparingen .
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De besproken werkwijze is niet zonder meer toepasbaar op adviezen
die betrekking hebben op aanschaf van IR's en meer geintegreerde
produktiesystemen . Vooral de werking van het MIRENT programma zal
aangepast moeten worden .
Bovendien wil men bij de NC-adviesdienst weten of er verbeteringen
aan de totale werkwijze en de werking van het totale programma
mogelijk zijn .
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4 .2 Werking van het MIRENT-programma

De praktische werking van het systeem heb ik ervaren door er een dag
lang mee te mogen experimenteren . Hierbij heb ik systematisch alle
variabelen in waarde laten variëren van het ene extreem naar het
andere en vervolgens gekeken welke variaties zich dan voordeden in
de output . De waargenomen verschijnselen die tot kritische opmerkingen
leidden komen in de volgende paragraaf aan de orde .
Het systeem werkt bijzonder gebruiksvriendelijk, vooral wat betreft
het variëren van inputwaarden .

De inhoudelijke werking van het programma is in beeld a--bracht in het
stroomschema in bijlage 6 . De formules van het rekenmodel staan
in bijlage 7 . -
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4 .3 Evaluatie van het MIRENT-programma

Na analyse van het rekenmodel en mijn bevindingen op grond van de
experimenten met het MIRENT-programma, heb ik een aantal kritische
aantekeningen .

1 . Er vindt een explosieve stijging van de interne rentabiliteit
plaats, naarmate variabele 2, de bespaarde bewerkingstijd, lineair
toeneemt . Dit wordt veroorzaakt doordat deze variabele in het
rekenmodel van twee kanten tegelijk snijdt :

- vergroting van de bespaarde bewerkingstijd leidt tot
een kleinere benodigde additionele investering

- vergroting van de bespaarde bewerkingstijd leidt tot
een besparing op loonkosten .

Beide effekten zijn korrekt, maar leiden gezamenlijk al snel tot
een "explosie" van de rentabiliteit .

2 . De machinebezetting wordt als autonome input opgenomen, het
programma gaat uit van de aanname dat de geplaatste capaciteit
automatisch benut wordt .
Het gevolg is :

- een lagere bezetting, die bijvoorbeeld orfstaat doordat
de machine erg snel werkt, wordt niet gecalculeerd .

- benutting van de capaciteit van NC door middel van
2e ploeg of 2e man toevoeging is een verhoging van
de bezetting en leidt dientengevolge tot een verhoging
van de qua capaciteit vergelijkbare kosten en investe-
ring van de conventionele situatie en dus tot jaarlijkse
besparingen in het rekenmodel .
Kortom : het plaatsen van capaciteit leidt tot jaarlijkse

besparingen, ongeacht of de geplaatste capaci-
teit benut wordt .

De volgende gedachtengang kan hier uitkomst bieden : (lit . 3 blz . 53) .
Het produktieplan van een bedrijf leidt tot een gewenste capaciteit .
De laatste wordt vergeleken met de aanwezige capaciteit, deze verge-
lijking leidt tot een inkoopplan bedrijfsmiddelen, in het onderhavige
geval een gewenst aantal NC-machines . Op deze manier komt een direkte
koppeling tot stand tussen het produktieplan en de gewenste capaci-
teit .

3 . De berekening van de vergelijkbare investering in conventionele
machines (zie bijlage 7), is niet realistisch omdat er nl . veronder-
steld wordt dat produktiemiddelen deelbaar zijn .
Aangezien het in de betrokken adviezen dikwijls gaat om de aanschaf
van één of enkele machines is de relatieve fout die gemaakt wordt
bij het delen van produktiemiddelen erg groot . Naarmate met een
groter aantal produktiemiddelen gerekend wordt, neemt de relatieve
fout af .

4 . Er wordt geen rekening gehouden met verschil in exploitatiekosten
(energie en onderhoud) van conventionele en NC-machines . Indien
echter NC-machines lagere exploitatiekosten hebben dan conventio-
nele machines wordt dit ingevoerd als een besparing op indirekte
kosten onder variabele 3 .
Er is een systematische uitwerking van de indirekte besparingen
nodig .
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5 . Indien wijzigingen van de seriegrootte en het orderaantal op-
treden bij gelijkblijvende produktie-aantallen per jaar, treedt
geen verandering van werkvoorbereidingskosten op, terwijl dit
wel een logisch gevolg zou moeten zijn .
Een wijziging van de benutte capaciteit, bij voorbeeld door ver-
mindering van de stuktijd of een grotere besparing hierop, leidt
in het rekenmodel wel tot wijziging van de werkvoorbereidings-
kosten, terwijl dit in werkelijkheid niet altijd opdtreedt .Beide
effekten zijn gedemonstreerd in de laatste 4 bladzijden van bijl . 5 .
Deze effekten ontstaan door de konstruktie van de formule voor
berekening van de werkvoorbereidingskosten (zie bijl . 7) .
Het is beter als de werkvoorbereidingskosten direkt gerelateerd
zijn aan het aantal te maken programma's .
Met het oog op de ontwikkeling van een breder toepasbaar reken-
model voor FA, zie 5 .2, is het nodig de calculatie van werk-
voorbereidingskosten (en kosten van andere neventijden) te her-
zien . Robots worden nl . op een andere manier geprogrammeerd .

6 . De besparing op loonkosten plus de besparing op indirekte kosten
leveren het exploitatiesaldo op, waarbij beide vermenigvuldigd
worden met een geïndexeerde loonkostenstijging . Dit mag alleen
onder de veronderstelling dat de besparing op indirekte kosten
ook loonkostenbesparingen zijn .

7 . Naarmate de gebruiksduur toeneemt, blijft de rentabiliteit lang-
zaam maar zeker stijgen . Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken
van faktoren die technische of economische veroudering tot uit-
drukking brengen . Te denken valt hierbij aan het calculeren van
technische veroudering via stijgende machinekosten en economische
veroudering door afname van restwaarde .

8 . Er wordt geen rekening gehouden met vennootschapsbelasting en
de invloed hiervan op de minimum gewenste rentabiliteit .

9 . De exploitatiesaldi worden niet gedisconteerd met de ingevoerde
waarde van de minimum gewenste rentabiliteit, variabele 16,
maar met behulp van een vaste faktor van 11% die in het program-
ma is opgenomen . Variabele 16 wordt wel gebruikt voor bepaling
van de maximaal toelaatbare investering, dit is nl . een aparte
cykel in het programma .

10 . De interne rentabiliteit wordt berekend door iteraties waarbij
gestart wordt op i=0 .02 . De iteraties worden doorlopen totdat
de netto contante waarde voldoend klein is .
De iteratiestappen zijn erg groot ( i=0 .02) . Het gevolg is dat
de interne rentabiliteit niet snel reageert op relatief kleine
wijzigingen in inputwaarden .
Het afbreekcriterium voor de-netto contante waarde, dat nodig is
voor berekening van de interne rentabiliteit, is :
0 .05 3E additionele investering . Dit is aan de grote kant .
In het geval van een hoge additionele investering kan hierdoor
een significante fout onstaan bij berekening van de interne ren-
tabiliteit .

11 . Het programma geeft geen netto contante waarde in de output,
maar wel de contante waarden van de besparingen in het 2e en
het ne jaar . Indien dit laatste ook als zodanig geinterpreteerd
wordt, is dit geen probleem .

12 . MIHENT berekent geen terugverdientijd . Een indicatie van het risico,
door middel van een terugverdientijd, is gezien de literatuur en
het WIR-onderzoek wel gebruikelijk .
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Hoofdstuk 5 Ontwikkeling van een nieuwe werkwij ze

5 .1 Globale werkwijze ARPA

De NC-adviesdienst gaat in de toekomst als onderdeel van ARPA
funktioneren . De diensten die op dit moment geleverd worden, adviezen,
technische dokumentatie en opleidingen, komen dan ook bij ARPA terecht
en zullen uitgebreid moeten worden betreffende de flexibele automati-
sering . Wat deze uitbouw van diensten betreft, beperk ik me in het
vervolg tot de adviesmethodiek .

Figuur 3 laat zien welke gegevensbronnen en hulpmiddelen men bij ARPA
wil gaan gebruiken voor de advisering . Bij de opbouw gaat men uit van
de ervaringen van de NC-adviesdienst en de informatie die de WIR- en
WIP-onderzoeken opleveren .
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randvoorwaarden
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toepassingssi tuaties

advied
methodiek '

geformuleerde
oplossingen

~CIO Gu -
men~a}~e
, dienst

X
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figuur 3~ gegelAnsbronnen en hulpmiddelen bij de advisering .
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Het afstudeeronderzoek van R . Jochems en mijzelf richt zich op het
uitvoeren van vooronderzoek en investeringsbeoordelingsmethoden bij
de advisering van ARPA .

Figuur 4 geeft aan hoe beide onderwerpen samenhangen in de methodiek
van advisering en opgedeeld zijn naar verantwoordelijkheid van de beide
afstudeerders .
Voor het onderzoek ten behoeve van een uitgebreid advies is het gebruik
van een investeringsbeoordelingsmethode verreweg het belangrijkste
onderdeel .
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5 .2 Ontwerpkriteria voor de nieuwe investeringsbeoordelingsmethode

Het ontwerp van de nieuwe investeringsbeoordelingsmethode moet afge-
stemd zijn op diverse eisen . Deze eisen kunnen bepaald worden door de
doelgroep van de adviezen, de werking van de methode, de benodigde ge-
gegens, de gebruiker van de methodeen de verlangde informatie .

Wat betreft de doelgroep geldt de volgende voorwaarde : de methode moet
toepasbaar zijn voor potentiële investeerders in NC-machines, industriële
robots en flexibele fabrikagesystemen . Daarnaast is bekend (zie het
WIR-onderzoek) dat adviesaanvragen hoofdzakelijk van middelgrote - en
kleine bedrijven zullen komen . Grote bedrijven hebben meestal een eigen
onderzoeks- of adviesafdeling die voor dit soort problemen ingeschakeld
wordt . De te ontwikkelen methode moet dus toep-,;~sbaar zijn op hetkleinst
mogelijke investeringsprobleem, en dit is de aanschaf van één machine .

De werking van de methode legt de volgende voorwaarden op aan het ontwerp :

- het model moet een drieledige taak hebben :
- puur Informatief
- gevoeligheid van varlabelen tot uitdrukking kunnen brengen
- taakstellend kunnen werken

Het betreft hier dezelfde taken die het huidige MIRENT programma
vervult en die ook besproken zijn in 4 .1 .

- de werking van het model moet inzichtelijk zijn voor de gebruiker .
De gebruiker hoeft niet in detail te weten hoe een bepaalde uit-
komst wordt berekend, maar hij moet wel kunnen weten wat de output
van de methode voorstelt, gegevens zonder kontext hebben geen in-
formatieve waarde .
bijv . de interne rentabiliteit van een investering is meestal wel

duidelijk, de terugverdientijd van een investering kan echter
op een aantal manieren berekend worden, met of zonder liqui-
datiewaarde, wel of niet gedisconteerd , etc .

Bij de presentatie van de output van de investeringsbeoordeling
zal hiermee rekening gehouden moeten worden .

- vanwege de hoge kosten van een advies zal er snel gerekend moeten
worden .
Voor het ontwerp van een uitgebreide, dynamische investerings-
beoordelingsmethode betekent dit dat de berekening het beste met
de computer kan gebeuren .
De NC-adviesdienst maakt voor het MIRENT-programma gebruik van een
draagbare terminal, die overal in Nederland via het telefoonnet
on-line kan communiceren met de computer . Het MIRENT-programma
moet dan van te voren via een ponsband de computer ingevoerd
worden . Deze werkwijze is uiterst geschikt voor de snelheid van
werken . Voor de gegevensverzameling houdt dit in dat deze vooral
logisch en systematisch moet gebeuren, het bedrijf begrijpt dan ook
beter wat er gebeurt .

- de werking van het model moet binnen de gegeven beperkingen zo
universeel mogelijk zijn . Dit houdt in dat er niet gewerkt mag worden
met vaste rente, vaste restwaarden en andere vaste percentages .
Dit zal al snel leiden tot het opvragen van een grote hoeveelheid,
gegevens . Wat dit betreft moet dan ook een compromis gezocnt wo .rUon .
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- de werkwijze moet gebruiksvripndelijk zijn . De huidige werkwijze
met behulp van terminal en computer is in dit opzicht uitstekend .

Aan de benodigde gegevens moet qua hoeveelheid de eis opgelegd worden
dat er niet meer gevraagd worden dan strikt noodzakelijk is .
Wat betreft de soort van benodigde gegevens moet er rekening mee ge-
houden worden dat deze redelijkerwijs door de gesprekspartners gegeven
moeten kunnen worden . De gesprekspartners van het bedrijf zijn in het
algemeen leden van het produktie-management .

De toekomstige gebruiker van de nieuwe methode, ARPA , heeft
in concreto de volgende wensen :

1 . er moet een onderscheid zijn naar direkte en indirekte besparingen
in het produktieproces ten gevolge van de investering .
Direkte besparingen liggen in de sfeer van bespaarde loon- en
machinekosten, indirekte besparingen vormen in principe alle
andere besparingen die door de investering mogelijk zijn .

2 . berekening van het effekt van de additionele investering moet
mogelijk zijn . De additionele investering is het verschil tussen
de aanschaf van apparatuur voor FA en de qua produktiekapaciteit
vergelijkbare investering in c:onventionele apparatuur . Deze eis
wordt gesteld omdat zich vooral bij de vervanging van verspanings-
machines het probleem voordoet dat men wil weten welke besparingen
het oplevert door in plaats van een zelfde type machine, een
duurdere, technisch meer geavanceerde machine aan te schaffen .

3 . gevoeligheidsanalyse van diverse variabelen is een belangrijk
onderdeel van de werkwijze en zal in de nieuwe werkwijze ook moeten
kunnen plaatsvinden . Er moet nagegaan worden of een direkte
gevoeligheidsanalyse van invloedrijke variabelen door middel van
het opgeven van gewenste outputwaarden mogelijk is .

4 . het rekenmodel moet de mogelijkheid hebben om technische veroudering
(slijtage, nieuwe onderdelen, minder produktie) en economische ver-
oudering (sneldalende restwaarden) te kunnen kalkuleren .

5 . extra uitgaven die in de loop der tijd plaats vinden (bijv . toekom-
stige uitbreiding, machine-revisie) moeten meegerekend kunnen
worden .

6 . het rekenmodel moet minimaal de volgende output kunnen leveren :

- de interne rentabiliteit
- netto projektopbrengsten
- waarden van de direkte en indirekte besparingen en
kosten van werkvoorbereiding (indirekte kosten)

De informatie die het rekenmodel tenslotte levert, moet op bedrijfs-
economisch verantwoorde wijze berekend zijn . Dit houdt in dat de tekort-
komingen van het huidige rekenmodel (zie 4 .3) in ieder geval wegge-
werkt moeten worden . Daarnaast zal het nieuwe rekenmodel ontworpen
worden met behulp van de bedrijfs-economische theorie .
De cijfermatige output van het rekenmodel zal allereerst i nform~it . i c-
waarde voor een bedrijf moeten hebben, een kombinatie van verschillende
kentallen zoals terugverdientijd en projektopbrengsten is gebruikelijk .
Daarnaast moet ook aandacht geschonken worden aan de interpretatie
van de output van het model .



26

5 .3 Gebruikte ideëen voor het nieuwe rekenmodel

Bij het ontwerpen van het nieuwe rekenmodel ben ik uitgegaan van
de kapitaalwaardemethode voor de investeringsbeoordeling . De
werking van deze methode wordt uitgebreid beschreven in lit . 3 ;
voor een direkte naslagmogelijkheid heb ik het belangrijkste deel
van de beschrijving van de methode opgenomen in bijlage 8 .
Het MIRENT-programma is gebaseerd op een disconteringsmethode,
een uitbreiding hiervan naar de kapitaalwaardemethode ligt
voor de hand . Het voornaamste verschil tussen netto contante
waarde en de kapitaalwaardeberekening zit in het fictief
liquideren en aankopen van de beschouwde produktiemiddelen
waardoor waardedaling (of -stijging!) in de projektopbrengsten
wordt gecalculeerd .
Naast de voordelen van een dynamische berekeningsmethode (zie
bijlage 1), biedt het calculeren van fictieve liquidatiewaarden
de volgende voordelen :

- nadelen van calculatie van vaste gebruiksduur worden
opgeheven

- voor een willekeurig tijdstip gedurende de levensduur
is bekend wat de werkelijke opbrengsten zijn, wanneer
op dat tijdstip het projekt beëindigd wordt .

- het risico is bekend, zolang er negatieve opbrengsten
zijn loopt men risico als het projekt dan afgebroken
wordt . De economische terugverdientijd, dit is de tijd
gedurende welke de opbrengsten negatief zijn, geeft
aan hoelang men risico loopt .

- economische veroudering kan via het verloop van liqui-
datiewaarden worden meegerekend .

Voor wat betreft de inhoudelijke werking van de kapitaalwaarde-
methode heb ik naast de beschrijving van de methode in lit . 3,
aanwijzingen gevonden en ideëen opgedaan in de beschrijving van
de kapitaalwaardemethode zoals die binnen het Philips-concern
gehanteerd wordt (lit . 4) . Bij Philips maakt men intern voor
investeringsbeoordeling onder andere gebruik van een rekenpro-
gramma, dat gebaseerd is op berekening van de kapitaalwaarde .
Het concept van de kapitaalwaarde is in mijn rekenmodel verder
toegespitst op investeringen in flexibele automatisering door
het MIRENT-programma ook als uitgangspunt te nemen .
Een waardevolle bijdrage op dit gebied levert verder een uittrek-
sel uit een standaardwerk voor industriële robots, lit . 2,
en wel het hoofdstuk over de economische rechtvaardiging van
industriële robots . Dit hoofdstuk is samengevat in bijlage 1 .
Warnecke en Schraft beschrijven hierin een statische investerings-
beoordelingsmethode (d .w .z . ze maken geen onderscheid naar ver-
loop van kosten en besparingen in de loop der tijd) door bereke-
ning van de jaarlijkse kostenbesparing als gevolg van invoering
van IR's, de terugverdientijd en de rentabiliteit . In hun be-
schrijving maakt de gevoeligheidsanalyse van variabelen een
belangrijk deel uit .
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Dit hoofdstuk uit het boek van Warnecke en Schraft is voor een
groot deel gebaseerd op het artikel van een medewerker van het
IPA in Stuttgart, lit . 5, die een nauwkeurige en systematische
uitsplitsing van de kosten, verbonden aan het invoeren van
robots, geeft . Aan deze uitwerking heb ik steun gehad bij het
verdelen van de diverse kostenposten in mijn rekenmodel .
Verder heb ik gebruik gemaakt van de kennis die ik opgedaan heb
bij de literatuurstudie die ik aan het begin van mijn afstudeer-
onderzoek verricht heb (bijl . 1) . De belangrijkste werken hiervan
zijn vermeld in lit . 6 - 9 .



"'U

5 .4 Het nieuwe rekenmod el

5 .4 .1 Werking en toelichting

In het hierna volgende wordt de werking van het nieuwe rekenmodel
toegelicht . Het is gemakkelijk om bij het doornemen hiervan bijl . 9,
de verklarende lijst van gebruikte afkortingen, er naast te houden .

Na de toelichting van het rekenmodel volgt in 5 .4 .2 een toelichting

op de output .
Voor de opbouw in grote lijnen heb ik gebruik gemaakt van de kapitaal-
waardemethode uit lit . 3 . Ieder van de onderdelen wordt hierna
apart besproken .
De kapitaalwaardemethode is een calculatiemthode van gedisconteerde
opbrengsten en uitgaven . In de toelichting is op diverse plaatsen
sprake van kosten en besparingen per jaar . Hierbij is verondersteld
dat deze kosten en besparingen in dezelfde periode tot uitgaven
leiden .

1 . investeringsuitgaven : U(t)

2 . kostenbesparing : KB(t)

3 . liquidatiewaarden : LW(t)
mutatie liquidatiewaarden : MLW(t) =

LW(t)(l+i)-y2 - LW(t-1)(1+i)

4 . fiscale waarden
mutatie fiscale waarden

5 . geldstroom

6 . belasting

7 . surplus

8 . contante waarde surplus

9 . kapitaalwaarde

: FW(t)
: MFW(t) = FW(t) - FW(t-l)

%

: GS(t) = KB(t) - U(t)

: B(t) =(MFW(t) + GS(t)) Hf - PR

: SU(t) = MLW(t) + GS(t) - B(t)

: CSU(t) =
SUM

(1+í)t-1

: KW(t) = L CSU(x)
x=1

Schematisch verloopt het rekenproces als volgt :

figuur 55
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1 . Uitgaven

N .B . : FA = flexibele automatisering

CV = conventionele machines

t = 0 : U(0) =(UFA - vu cv
)(1+i) Y2 gld .

UFA = (UH + UR Mi + EI) gld .

t > 0 : U(t) gld.

De in-:~estering die op tijdstip t= 0 gepleegd wordt bestaat uit
een aanschaf van FA waarvan afgetrokken wordt het bedrag dat
eventueel benodigd is voor een qua produktiekapaciteit vergelijk-
bare investering in conventionele machines . Er wordt dus een
verschil-investering berekend als basis voor het rekenmodel ;
alle outputs hebben dan ook betrekking op deze meerinvestering .
In het geval dat de conventionele produktie handmatig gebeurt,
dus zonder apparatuur, is de verschil-investering gelijk aan de
investering in FA . Dit zal bij te robotiseren situaties dikwijls
het geval zijn . Restwaarde van overbodige apparatuur kan in minde-

/ ring gebracht worden op het in-
De diskonteringsfaktor, (l+i) vesteringsbedrag .

Deze is nodig om alle jaarlijkse geldstromen van een projekt naar
het midden van het jaar te verplaatsen zodat ze met elkaar ver-
gelijkbaar zijn . De investering die op t = 0 plaats vindt moet
dan een half jar vooruit geschoven worden, waardoor het bedrag
de faktor (l+i)Z groter wordt . De variabele i is de minimum
gewenste rentabiliteit van de investering na belasting .

Uitgaven aan FA, UFA

De investering in apparatuur voor FA bestaat uit een hoofdinstal-
latie UH, en randapparatuur, UR . Dit onderscheid is gemaakt, omdat

de hoofdinstallatie dikwijls universeel toepasbaar is en daardoor
een hogere liquidatiewaarde heeft dan de randapparatuur, die erg
specifiek is .

Engin ering en implementatie, EI

De som van de bedragen voor hoofd- en randinstallaties wordt
vermenigvuldigd met een faktor voor engineering en implementatie .
Uit het inventariserend onderzoek is n .l. . gebleken dat kosten
van het op gang brengen van de machine gezien worden in relatie
tot de grootte van de investering, hoe duurder de machine hoe
meer tijd en moeite het kost om de mochine in het produktieproces
in te passen .
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Vergelijkbare investering, VUcv

De investering in FA wordt vergeleken met de investering in de
conventionele situatie die qua produktiecapaciteit vergelijkbaar
is . Deze investering wordt niet door de computer berekend, maar
als input opgegeven om de volgende redenen :

1 . een vergelijkbare investering is situatieafhankelijk,
het kan voorkomen dat het alternatief van een inves-
tering in FA luidt : verdergaan met de oude installatie
want die is nog goed . Voor berekening van VUCV in der-
gelijke situaties verwijs ik naar 5 .5, de toelichting
op het inputformulier en de voorbeelden in bijlage 15 .

2 . Uit het produktieplan wordt een gewenste produktiecapa-
citeit van conventionele machines berekend .
Aangezien het produktieplan gebaseerd is op een inves-
tering in FA, zal de vergelijkbare conventionele inves-
tering dikwijls niet op een geheel getal uitkomen .
Produktiemiddelen zijn niet deelbaar en afronding van
de aantallen, meestal gaat het om één of enkele machines,
geeft een grote afwijking . Het is dan ook beter de ver-
gelijkbare conventionele investering bij ieder geval apart
te bepalen .

Latere uitgaven, U(t )

Het model biedt de mogelijkheid om investeringen, die na een of
enkele jaren nodig zijn voor verdere exploitatie, op een later
tijdstip in te voeren . Men kan hierbij denken aan een automati-
seringsprojekt in stappen, een omschakeling op een ander produkt
of een machine-revisie .

Voor verwerking op de computer zijn de volgende inputs nodig :

UH gld.

UR gld.

vucv
gld .

U(t) gld. voor t 0

EI -

i -

2 . Kostenbesparing

KT3(t.) - (BL + IND - WVB - MK(t) - HM) (1 + KS) t-l g]d .

De kostenbesparing per jaar die ontstaat door invoering
de som van de volgende posten :

- besparing op loonkosten BL
- besparing op indirekte kosten IND
- kosten van extra werkvoorbereiding WVB
- extra machinekosten (energie en

onderhoud) MK
- kosten voor het maken van hulpmiddelen HM

van FA, is
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De jaarlijkse kostenbesparing is negatief als de extra kosten
de besparingen overt.reffen .

De jaarlijkse stijging van de kostenbesparing is verwerkt in de
kostenstijgingsfaktor KS . De beschouwde posten vallen allemaal
onder deze faktor omdat voor iedere post de kostenstijging voor-
namelijk veroorzaakt wordt door loonstijging of inflatie . Hierbij
is aangenomen dat de loonstijging de inflatie volgt .
Stijging van energiekosten is op het ogenblik hoger dan de in-
flatie, maar het aandeel van deze kostenpost, die is verwerkt
in de machinekosten, is volgens de literatuur (lit . 2) zo klein,
dat dit effekt verwaarloosd mag worden .

Besparing op loonkosten, BL .

BL VBEZCV w LKCV - BE~A* LKFA

VBEZCV = VCAPCV * XMCV

VCAPcv = (~ TjXj)(1+0HCV) + TOCV ~P
,), .l J"=1 XS .

J

gld ./jaar

manuren/jaar

machineuur/jaar

BEZFA CAPFA * XMFA manuren/jaar

CAPFA =(~ (1-BWj) TjXj)(1+OHFA) + TOFA
E: XS . + TPRO XTP

j=l j=l i

machineuren/jaar

Besparing op loonkosten volgt direkt uit besparing op manuren .
Manbezetting wordt bepaald voor de oude (VBEZ ) en de nieuwe
situatie (BEZ A) en wel door vermenigvuldiging cv

van de benutte machine-
capaciteit (V~APCV en CAP. .) met de daarvoor benodigde mankracht
per machine .

(XMCV en XMFA)'

De in de oude situatie benodigde machinecapaciteit' of bewerkings-
capaciteit indien machines ontbreken, bestaat uit bewerkingstijd
vermenigvuldigd met een opslagfaktor voor onderhoud, plus omsteltijd
In de nieuwe situatie is de bewerkingstijd minder door een eventuele
besparing op de stuktijd (BW .) en komt er bovendien nog programmeer-
tijd bij, echter alleen indie~ er programmeertijd op de werkplek nodig
is . Bij robots is dit vanzelfsprekend, maar voor NC-machines die
gevoed worden met unieke werkstukken wordt het programma dikwijls
buiten de werkplek gemaakt . Voor een overzichtelijke beschrijving
van deze nevenwerkzaamheden verwijs ik naar bijlage 10 : nevenwerkzaam-
heden . Ik heb dit in een aparte bijlage verwerkt omdat het aspekt
van de nevenwerkzaamheden door het gehele rekenmodel loopt en een
aparte bespreking mij erg duidelijk leek, gezien de spraakverwarring
die er op dit gebied heerst .
De onderhoudstijden zijn via een opslagfaktor op de bewerkingstijd
gekalkuleerd omdat onderhoud dikwijls niet als een absoluut getal
gegeven kan worden maar als een percentuele schatting van de ge-
werkte tijd . Bovendien is een verschil gemaakt naar onderhoudstijd
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in de oude en de nieuwe situatie ; bij robotisering is er n .l .
in de oude situatie geen sprake van onderhoudstijd, bij invoering
van NC machines is er wel eens sprake van een vermindering van
onderhoudstijd zodat OH„ <~ OH„ .

Voor verwerking

LKCV

LKFA

XMCV

XMFA

XTP
Xj

XS .
J

op de computer zijn de volgende inputs benodigd :

gld/uur

gld/uur

man/machine (of bewerkplek)

man/machine

aantal/jaar

aantal/jaar

aantal/jaar

TPRO uren
T . uren/stuk
i

TOCV uren

TOFA uren
-BW .

P -

KS -

Besparing op indirekte kosten, IND

Aangezien een dergelijke besparing voor iedere situatie kompleet
verschillend kan zijn, moet volstaan worden met het geven van een
schatting van de mogelijke besparing op ieder aandachtsgebied . ._
De som van deze besparingen dient dan als input in gld . per jaar .

Te denken valt aan de volgende aandachtsgebieden :

besparing op

n u

tussenvoorraden
opslagkapaciteit
gereedschap
uitval. en risiko van uitval. bij hoge

toegevoegde waarde
inspektie en kontrole

Kosten van werkvoorbereiding,WVB

WVB cn, TPVB * XTP * LKWVB

Onder deze kosten vallen alle kosten die buiten de werkplek om nog
gemaakt moeten worden om te zorgen dat een produkt of serie van
produkten verwerkt wordt . De tijd die op de werkplek nodig is, bij-
voorbeeld het programmeren van de robot, wordt al gekalkuleerd
onder de loonkosten op de werkplek ( zie formule van CAPFA en VCAPCV)
vandaar dat in de formule voor werkvoorbereidingskosten gerekend
wordt met een programmavoorbereidingstijd TpVB die nodig is voor
ieder nieuw produkttyXe en waarvoor een werkvoorbereider bezig is .
Er is hierbij geen onderscheid gemaakt tussen programma-voorbereiding
voor een produktserie en een gehele produktfamilie, hoewel dit in
de praktijk wel eens voorkomt . Men maakt dan voor een produktfamilie
een "masterprogram" en voor ieder produkt of serie van produkten
zijn dan naderhand slechts kleine wijzigingen noodzakelijk . Er ontstaat
zodoende een eenmalige lange werkvoorbereidingstijd en een korte
werkvoorbereidingstijd per produkt .
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De reden dat deze verfijning van de programmeertijd niet opgenomen
is in het rekenmodel is dat ten eerste deze verfijningen moeilijk
te kwantificeren zijn en ten tweede dat deze verfijningen een rela-
tief grote uitbreiding van het rekenmodel vergen, waar slechts
bijzonder kleine verschillen in de output tegenoverstaan . Een der-
gelijke verfijning gaat verloren in de fouten die bij andere variabelen
ontstaan . Het is gemakkelijker om de kosten van het maken van een
masterprogram, wat een eenmalige gebeurtenis is, voor een produkt-
familie onder te brengen bij de faktor EI of U(t) indien dit voorkomt

Voor verwerking op de computer zijn als inputs nodig :

TPVB uren
XTP aantal/jaar

LKWVB gld/uur

Machinekosten, MK(t)

MK(t) = m(t) UH

Onder deze machinekosten worden verstaan de extra kosten van
energie en onderhoud die ontstaan door invoering van FA .
In het geval men overweegt om,conveniionele machines te vervan-
gen door FA kan het verschil'tussen de machinekosten in beide
situaties zó klein zijn dat deze niet gekalkuleerd hoeven te worden .
Invoeren van NC-machines kan echter ook leiden tot een wezenlijke
vermindering van onderhoud, in dat geval wordt de faktor m(t)
negatief . Voor een uitgebreide bespreking van onderhoud verwijs
ik naar bijlage 10 .
De faktor m(t) is tijdsafhankelijk gemaakt om technische veroudering
(slijtage, nieuwe onderdelen) in de loop der tijd gemakkelijk tot
uitdrukking te kunnen brengen . In de praktijk geeft men bovendien
de onderhouds- en energiekosten aan als een percentage van de
investering . Daar-i,9 hier ook voor gekozen (het verband machine-
grootte - onderhoud ligt overigens voor de hand) en wel door
middel van een percentage van de investering in hoofdinstallaties .
De randinstallaties worden dan geacht geen onderhoud nodig te
hebben . In de literatuur (lit . 2) hanteert men wel een faktor
van 0 .1 voor machinekosten in verhouding tot de investering .

Voor verwerking op de computer zijn als inputs nodig :

m(t) t = 1 t/m n
UH gld .

Kosten Hulpmiddelen, HM

HM = XTP * UHM

Onder deze post zijn de kosten bedoeld die per produkttype regel-
matig gemaakt moeten worden om produktie op FA mogelijk te maken .
Men denke hierbij aan kosten voor het maken van mallen voor pro-
duktinklemming en opspanning, geleidingen, transportgoten .
Vooral in het geval van een lasrobot waarop voortdurend andere
produkten gefabriceerd worden kunnen deze kosten aanzienlijk zijn .
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De kosten van eenmalige aanmaak van mallen voor produkten met
een lange produktlevenscyclus kunnen beter onder investering
in randapparatuur vallen (U ), aangezien de variabele HM bedoeld
is voor jaarlijks terugkerenáe kosten .

Benodigde inputs : XTP aantal/jaar

UHM g l. d .

3 . Liquidatiewaarden,LW(t) en mutati e i n liquidatiewaarden,MLW(t )

In de kapitaalwaardemethode wordt na iedere periode de rest-
waarde van de produktiemiddelen verrekend via de fi"ctieve
liquidatiewaarden . Besluit men n .l . om op een willekeurig moment
het projekt te stoppen dan is in de totale projektopbrengst de
restwaarde opgenomen . Gaat men door met het projekt dan worden
aan het begin van de nieuwe periode de produktiemiddelen weer
fictief tegen dezelfde prijs aangekocht . Aangezien alle geld-
stromen naar het midden van het jaar gerekend worden betekent
dit dat de fictieve aankoop een half j aar vooruit geschoven
wordt, korrektie-faktor (l+i)/2,en dat de fictieve verkoop een
half jaar teruggeschoven wordt, korrektie-faktor (l+i)-~ .
Dit gebeurt in het rekenmodel in de formule die het uiteindelijke
jaarlijkse verschil in liquidatiewaarde berekent, in feite de
waardedaling of -stijging :

MLW(t) = LW(t)(l+i)-y2 - LW (t-1)(1+i)Y2

Voor wat betreft de liquidatiewaarden wordt er geiend met de
direkte opbrengstwaarde van de produktiemiddelen . Deze direkte
opbrengstwaarde kan verschillen van de waarde die de fiskus
hanteert . Zo kan een machine voor meer te boek staan dan hij in
werkelijkheid opbrengt bij verkoop, waardoor een verlies ontstaat
wat fisc aal verrekend kan worden . Het omgekeerde geldt voor
een machine die meer oplevert dan de boekwaarde, bij verkoop
ontstaat winst waarover belasting is verschuldigd . De liquidatie-
waarde moet nu gekorrigeerd worden door optelling respektievelijk
aftrek van deze zogenaamde latente belast 'ingverplichtingen .
In het rekenmodel is de mogelijkheid opgenomen om deze belasting-
latentie te kalkuleren via invoerwaarden voor procentuele liqui-
datiewaarden en fiscale waarden . De liquidatiewaarde LW(t) wordt
hierbij volgens onderstaande formules berekend . ( Voor verklaring
van de gebruikte symbolen zie bijl . 9)

LWFA(t) = [LFA(t) - f(LFA(t) - FFA(t
»] UH

LW`V(t) = [Lcv(t) - f(LCV(t) - FCV(t»] VUCV

LW(t) = tLWFA(t)- LWCV(t),(1 - WIR)

Zoals te zien is wordt alleen de liquidatiewaarde gerekend van
de hoofdinstallaties . De randapparatuur is dikwijls zo specifiek
vervaardigd dat deze bij liquidatie dikwijls niet veel meer op-
brengt . Hierbij wordt aangenomen dat de fiscus akkoord gaat met .
de onmiddellijke afschrijving van de randapparatuur .
Het rekenmodel berekent de liquidatiewaarde van de verschil-
investering en rekent hiermee door .
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Indien het bedrijf een WIR- en kleinschaligheidspremie ontvangt
bij aanschaf, geldt de regeling dat bij verkoop van het produktie-
middel binnen 6 jaar deze premie terugbetaald moet worden . De
terug te betalen premie is gelijk aan het oorspronkelijke percen-
tage echter nu over de direkte opbrengstwaarde .
Bij fictieve liquidatie moet men dit percentage dus van de liqui-
datiewaarde aftrekken . Dit percentage is in het rekenmodel
ingevoerd als variabele WIR .
Door in de formules met procentuele inputwaarden te werken wordt
het invullen van het inputformulier voor het rekenmodel aanzien-
lijk vergemakkelijkt . In bijlage 15 is dit in diverse voorbeelden
duidelijk uitgewerkt .
In de praktijk zal het overigens niet altijd mogelijk zijn om met
fiscale waarden te rekenen aangezien boekwaarden van apparatuur
niet bij iedereen bekend zijn . De fiscus staat in het algemeen
een lineair verloop van boekwaarden toe .

Benodigde inputs
: LFA(t) voor t = 1 t/m n
LCV(t)

FFA(t)

FcV ( t )

WIR

4 . Fiscale waarden, FW(t) en mutatie fiscale waarden MFW(t) .

Voor berekening van de belasting is het noodzakelijk dat de mutatie
in de fiscale waarden van de produktiemiddelen berekend wordt .

FWFA(t) = FFA(t) UH

FWCV(t) = FCV(t) vucv

FW(t) = FWFA(t) - FWCV(t)

Hier is ook verondersteld dat de fiscus akkoord gaat met onmiddel-
lijke afschrijving van de randapparatuur, vandaar dat alleen de fis-
cale waarden over de hoofdinstallatie U gerekend worden .
De periodieke mutatie in fiscale waarden is dan :

MFW(t) = FW(t) - FW(t-1)

Benodigde inputs :
FFA(t) voor t = 1 t/m n

FCV(t) voor t = 1 t/m n
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5 . Geldstroom, GS(t)

De geldstroom GS(t) in jaar t is in dit rekenmodel gedefinieerd
als de kostenbesparing na aftrek van een eventuele investering
in dat jaar . Uiteraard heeft dit alleen betrekking op latere
investeringen binnen het beschouwde projekt .
De variabele GS is alleen ingevoerd ter verduidelijking van de
werking, bij de programmering van het rekenmodel kan deze variabele
achterwege blijven .

6 . Belasting, B(t)

B(t) = (MFW(t) + GS(t) ) m f - PR

PR = WIR * UFA

Er is vennootschapsbelasting verschuldigd over de jaarlijkse geld-
stroom plus de opgetreden mutatie in fiscale waarde . Het belas-
tingtarief bedraagt op het ogenblik in Nederland 48% (f = 0 .48) .
De som van de mutatie in fiscale waarde en de geldstroom kan
negatief zijn, vooral in de eerste jaren . Dit zou betekenen dat
het bedrijf dan belasting moet ontvangen . In werkelijkheid gebeurt
dat niet, maar een dergelijke belastingvordering wordt dan verrekend
met later te betalen belasting, dit is de zogenaamde carry-forward
regeling . Het rekenmodel gaat ervan uit dat deze carry-forward
regeling van toepassing is en rekent met positieve en negatieve
belastingbedragen . Terug te vorderen vermogensbelasting vanwege
betaalde rente over de investering wordt verrekend in de minimum
gewenste rentabiliteit . De berekening hiervan wordt besproken in 5 .5 .

Indien het bedrijf een WIR- en kleinschaligheidspremie kan ontvangen
voor de investering, dan wordt deze verrekend met de te betalen
belasting in het eerste jaar . De WIR- en kleinschaligheidspremie
wordt berekend over de totale investering in FA en bedraagt mini-
maal 7% . De premie kan hoger zijn door de zogenaamde kleinschalig-
heidstoelagen .

Benodigde inputs : f
WIR

8, 9 . Kapitaalwaardeberekening

Het jaarlijkse surplus wordt gevormd door de som van de geldstroom
en het verschil in liquidatiewaarde, minus de belastingen :

SUM = GS(t) + MLW(t) - B(t)

Het jaarsurplus wordt contant gemaakt met behulp van de minimum
gewenste rentabiliteit :

CSU(t)= SU(t)

(1+i) t-1
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De kapitaalwaarde is de som van de contant gemaakte jaarsurplussen :

KW(t) = ) CSU(x)

Het verloop van KW(t) kan grafisch voorgesteld worden door het
zogenaamde economische profiel (figuur 6) .

figuur 6 : economisch profiel

1 . . minimale kapitaalwaarde : maximaal risico

2 . kapitaalwaarde is 0 . economische terugverdientijd

3 . maximale kapitaalwaarde : economische levensduur

Om de samenhang tussen de formules van het rekenmodel te verduide-
lijken is een rationetwerk weergegeven in bijlage 11 .
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5 .4 .2 Output van het rekenmodel en toelichting

De samenstelling van de output is tot stand gekomen naraadpleging
van de literatuur (lit . 2, 4, 5 - 9) en gesprekken met deskundigen
en belanghebbenden . Op deze manier is een mix ontstaan die aan ver-
schillende doelen beantwoordt :

1 . informatiebehoefte van bedrijven die een advies vragen

2 . gebruikseisen van ARPA : - snel
- overzichtelijk
- gevoeligheidsanalyse
- geschikt voor berekening

op de computer

3 . bedrijfseconomisch verantwoorde gegevens leveren .

De output bestaat uit 2 delen :

1 . output die standaard gegeven wordt :

a . grafiek van KW(t)
b . maximum kapitaalwaarde
c . economische levensduur
d . economische terugverdientijd
e . minimum kapitaalwaarde
f . interne rentabiliteit

ad f :
deze wordt in een apart programma-onderdeel berekend
en wel op een iteratieve manier met startwaarde i = 0,01 .
De iteraties worden net zolang doorlopen totdat de kapitaal-
waarde een zeer kleine waarde heeft bereikt, (theoretisch
moet gelden KW = 0) . De bijbehorende rentabiliteit wordt
dan afgedrukt .

2 . output na opgave van een gewenste economische terugverdientijd :

Bedrijven werken dikwijls met het concept van de terugverdientijd
(zie WIR-onderzoek) . Om deze reden is een extra input voor
een gewenste economische terugverdientijd opgenomen die in het
rekenmodel terugrekent naar bijbehorende waarden van enkele
variabelen, een direkte gevoeligheidsanalyse dus .

Het systeem genereert dan de volgende output :

d e max I mum toelaatbare investering bij de opgegeven terug-
verdientijd . Dit gebeurt door te stellen : KW = 0 en
vervolgens terug te rekenen naar U(0)

de minimum vereiste loonkostenbesparing . Dit gebeurt door
te stellen : KW = 0 en terug te rekenen naar BL

- de minimum vereiste indirekte besparing . Dit gebeurt door
te stellen : KW = 0 en terug te rekenen naar IND
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Toelichting

Het economisch profiel is het belangrijkste onderdeel van de standaard
output en wordt gekarakteriseerd door 3 belangrijke punten(zie figuur 6) :

1 . minimale kapitaalwaarde : dit is het grootste risico ingeval
het projekt gestopt wordt, waarbij de dan geldende liquidatie-
waarde van de produktiemiddelen meegerekend is .

2 . economische terugverdientijd : dit is de tijd die verstrijkt tot
dat de uitgaande geldstroom gecompenseerd is door de inkomende
geldstroom inclusief de liquidatiewaarde en de vermogenskosten .
De kapitaalwaarde is op dit tijdstip gelijk aan 0 .

3 . maximum kapitaalwaarde : dit is het-maximum van de som van
de contante waarden van de geldstromen gedurende de tijd dat
het projekt voortgezet wordt . De tijdsduur die verstrijkt voor-
dat dit maximum bereikt wordt is de economische levensduur .

De waarden behorende bij deze punten worden afzonderlijk afgedrukt in de
output .
De curve in de grafiek kan nu verschillende vormen hebben .

a . het normale verloop : punt 1. 2 . en 3. zijn aanwezig . Zie figuur 7a .

b . curve boven de x-as : punt 1. en 2 . ontbreken . Zie figuur 7b .
De economische terugverdientijd is kleiner dan de rekenperiode,
in het rekenmodel is dit één jaar . Het risico van de inves-
tering is erg klein .

c . curve zonder maximum : punt 3. ontbreekt . Zie figuur 7c
De economische levensduur is gelijk aan de opgegeven gebruiks-
duur en de kapitaalwaarde blijft stijgen .
Het is verstandig om een computerrun met grotere n te nemen,
want de economische levensduur kan nog langer zijn .

d . curve onder x-as : punt 2. ontbreekt . Zie figuur 7d
De maximale kapitaalwaarde is negatief, d .w .z . de uitgaven
worden niet gecompenseerd door opbrengsten . Het projekt is
verliesgevend .

e . curve blijft onder de x-as, maar stijgt wel : punt 2. en 3. ont-
breken . Zie figuur 7e . De maximale kapitaalwaarde is nu ook
nog negatief maar kan bij langere gebruiksduur positief worden .
Een computerrun met grotere n kan hierover uitsluitsel geven .

f . curve blijft onder de x-as en daalt : punt 1. 2 . en 3. ontbreken
zie figuur 7f . Bij toenemende levensduur neemt het risico toe
omdat er niet genoeg opbrengsten zijn . Indien een run met grotere
n genomen wordt kan er nog een keerpunt en een positief verloop
in de curve gevonden worden . Is dit niet het geval dan is het
projekt verliesgevend .
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De kapitaalwaarde is opgebouwd uit 2 componenten :

- de netto contante waarde van de geldstromen ten gevolge
van de investering

- de contante liquidatiewaarde van de produktiemiddelen
(contante restwaarde)

Dit houdt in dat de economische terugverdientijd berekend wordt inclu-
sief de restwaarde van de produktiemiddelen . Het gevolg is dat -
uitgaande van een positieve restwaarde - de economische terugverdien-
tijd korter wordt dan een terugverdientijd berekend zonder restwaarde .
Bij de presentatie van de economische terugverdientijd in een bedrijf
is het daarom belangrijk te wijzen op het feit dat de restwaarde mee-
gecalculeerd is, indien liquidatiewaarden als inputs zijn opgenomen
in het rekenmodel . Het bedrijfsleven rekent dikwijls met een nominale
terugverdientijd, d .w .z . zonder liquidatiewaarden en discontering .

Berekening van een interne rentabiliteit is alleen mogelijk indien
de curve een positief verloop krijgt . Bij deze berekening wordt de
inputwaarde van de minimale gewenste rentabiliteit i weggelaten en
vervangen door een rentevoet met startwaarde 0 .01 vanwege de
iteratieve berekeningwijze .
De interne rentabiliteit heeft als nadeel dat impliciet van de ver-
onderstelling wordt uitgegaan dat de opbrengsten worden herinves-
teerd tegen dezelfde rentevoet als die berekend wordt . Bij projekten
met een hoge rentabiliteit is dit een erg optimistische aanname, de
interne rentabiliteit wordt dan te gunstig voorgesteld . Verder is
het van belang de berekende interne rentabiliteit te relateren aan
de omvang van de projektopbrengsten, in dit geval de kapitaalwaarde .

Wat betreft de output die geleverd wordt na opgave van de gewenste
Lerugverd .i ent.ijd i r> d(~zel fde opmerking over, de teru£;verd i eni.ijc9 van
toepassing . Het rekenmodel berekent de waarden van U(0), BL en IND
waarbij uitgegaan wordt van de gewenste economische terugverdientijd .
Dit gebeurt omdat liquidatiewaarden en minimum gewenste rentabiliteit
meegerekend worden .
Wil men rekenen met een gewenste terugverdientijd zonder calculatie
van liquidatiewaarden dan moet voor de inputwaarden van de liquidatie-
en fiscale waarden 0 ingevuld worden .
Wil men bovendien rekenen zonder discontering, de gewenste terugver-
dientijd is dan de nominale terugverdientijd, dan moet voor de minimum
gewenste rentabiliteit 0 ingevuld worden .
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5 .5 Het inputformulier ; werking en toelichting

Het inputformulier is te vinden in bijlage 12 . Op het inputformulier
worden waarden ingevuld voor alle variabelen die in de vorige para-
graaf als input voor computerverwerking genoemd zijn . De volgorde
van het invullen is afgestemd op de werkwijze bij het advies, die be-
sproken wordt in 5 .6 .

Ten behoeve van het gemakkelijk en snel invullen zijn een aantal
waarden als standaards voorgeprogrammeerd . Deze waarden zijn op het
inputformulier in bijlage 12 reeds ingevuld . Uiteraard is ARPA
geheel vrij om andere standaardwaarden te hanteren, de hier inge-
vulde waarden zijn slechts een voorbeeld . De voor het advies opge-
vraagde waarden overschrijven bij het invoeren via de terminal auto-
matisch deze standaardwaarden . Voor inputs waarvoor om welke reden
dan ook geen waarde is opgegeven geldt dan vanzelf de voorgeprogram-
meerde waarde .
Het voorprogrammeren heeft de volgende voordelen :

- programma-afloop is altijd gewaarborgd
- invullen kan sneller gebeuren
- adviseur hoeft niet lang stil te staan bij minder belangrijke

variabelen die desondanks toch veel tijd vergen bij de in-
vulling (bijvoorbeeld : fiscale waarden F(t) )

- variabelen die men niet van belang acht in een bepaalde
situatie krijgen een "neutrale" waarde (dit kan 0 zijn) .

De variabelen waarvoor geen voorgeprogrammeerde waarde is opgegeven
zijn dus gegevens die bij het advies in ieder geval gevraagd moeten
worden, dit is tevens een indicatie voor het belang van deze gege-
vens :

nr . 1 . - representatief aantal produkten p
2 . - jaarproduktie voor produkt j Xj

3 . - bewerkingstijd voor produkt j Tj

4 . - besparing op bewerkingstijd voor produkt j BWj

5 . - aantal series per jaar voor produkt j XS

13 . - aantal man per werkplek in conventionele situatie XMCV

12 . - aantal man per machine in FA situatie XMFA

14 . - vergelijkbare investering in conventionele situatie VUcv
15 . - investering hoofdinstallatie FA UH

21,22,23 . - loonkosten LKcV' IK
FA' LKWVB

Í'n . - gebruiksduur n

De nu volgende toelichting op de inputvariabelen is tevens te zien
als een handleiding voor de adviseur(s), en is bedoeld om de beteke-
nis van de inputvariabelen eenduidig te maken, zodat er geen ver-
warring bestaat over wat nu onder welke variabele valt .
In de definities van bijlage 9 is ook gestreefd naar een éénduidige
verklaring van de variabelen .
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Toelichting inputformulier

1 . P : aantal produkten dat qua bewerktijd representatief is voor
vervaardiging op de nieuwe installatie . De bepaling wat
representatief is kan gebeuren via een 80/20 - verdeling
van het assortiment waarbij gekeken wordt, welke produkten
(bijv . 20%) een groot gedeelte van de machinecapaciteit in
beslag nemen .

2 . X . : gemiddelde produktie per jaar van representatief produkt
j(jfP) op basis van de produktieplanning . De nadruk ligt
op de toekomstige produktiegrootte, omdat een aan te schaf-
fen produktiecapaciteit wordt gebaseerd op de produktie-
planning .

3 . Tj : gemiddelde bewerkingstijd per produkt inclusief inspantijd,
oftewel de cyclustijd, op conventionele manier .

4 . BWj : te realiseren besparing op gemiddelde bewerkingstijd voor
produkt j door produktie op FA-machines .
Dit getal kan ook bepaald zijn door een proefproduktie bij
TNO . Invulling van optimistische en pessimistische waarden
is aan te bevelen gezien de grote invloed van deze variabele
op de output .
O :C BWj ~t- 1

5 . XS : gemiddeld aantal series per jaar van produkt j .
,7 Dit kan direkt gegeven zijn of berekend worden door deling

van de gemiddelde seriegrootte op de jaarproduktie .

6 . TOFA ' gemiddelde omsteltijd tussen series op FA-machines .
Dit zal dikwijls geschat moeten worden .

7 . T
O
rV : gemiddelde omsteltijd tussen series in conventionele produk-

tiesituatie . Deze zal in het algemeen kleiner zijn dan TOFA'
(Bij robotisering is er geen omsteltijd in de conventio-
nele situatie) .

8 . XTP : aantal nieuwe produkttypen per jaar . Bedoeld is het aantal
produkttypen waarvoor jaarlijks werkvoorbereiding (inclusief
programmering) en/of het maken van hulpmiddelen noodzakelijk
is .

9
. TPRO : gemiddelde programmeertijd, proefdraaitijd of "droogdraaitijd"

(programma doorlopen zonder produkt) op de machine per
produkttype . Programmeren kan op de machine gebeuren ( on-line
progra fflmering) of zonder de machine ( off-line programmering) .
Het droog- of proefdraaien van het programma is dan een kon-
trole van het programma dat off-line vervaardigd is .
Bij IR's is Tp Rp de tijdsduur van het on-line programmeren .
Bij robots zal' dikwijls TPRO groter zijn dan bij NC-machines
omdat bij IR's dikwijls de machine zelf gebruikt moet worden
bij het programmeren . De enige off-line bezigheid bij IR's
is het maken van programmaschetsen op papier .
Voor een uitgebreide bespreking van het programmeren verwijs
ik naar bijlage 13 . .
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10 . OHFA toeslagfaktor voor onderhoudstijd op de bewerkingstijd in FA .
Bedoeld is hiermee de tijd te dekken dat de machine stil
staat tengevolge van onderhoudswerkzaamheden, verricht
door zowel de machinebediende als een onderhoudsdienst .
OH
FA >

0

11 . OH
cv

. idem, maar dan voor de conventionele produktiesituatie .
OHCVI 0

12
. XMFA

13
. XMCV

14 .
VUcv

15 . UH

16 . UR

aantal man per machine of bewerkplek dat nodig is voor
de bewerkingsafloop . Van belang is dat gekeken wordt in
hoeverre de taak aan de machine aan een man toegerekend
kan worden . Als een man meer machines bedient of tijdens
de machinebediening nog andere taken kan verrichten

i s XMFA
<

1

idem,maar dan voor de conventionele produktiesituatie .
Een verduidelijkend voorbeeld omtrent de in te vullen
waarden voor XMFA en XMCV is gegeven in bijlage 15 .

benodigde investering in conventionele apparatuur die
qua produktiecapaciteit gelijkwaardig is aan de benodigde
capaciteit in FA . Bepaling van deze variabele is het
doel voor het handmatig rekenwerk tijdens het advies,
zie 5 .6 .
Van belang is dat men nagaat in hoeverre men toe is aan
een vervanging van apparatuur in de conventionele situa-
tie . Het kan n .l . zijn dat vervanging hiervan nog niet
nodig is en dat alleen een uitbreidingsinvestering
gecalculeerd moet worden om de produktiecapaciteit ver-
gelijkbaar te maken met die van FA .
Wil men robots aanschaffen dan is er dikwijls geen sprake
van vervanging van apparatuur, in het geval van de aan-
schaf van CNC machines betreft het dikwijls de vervanging
van een verouderd machinetype waarvan dan de nieitwprijs
gerekend moet worden .

investering in hoofdinstallaties voor FA .
Hier zal men veel gebruik moeten maken van de documentatie-
dienst van TNO . Het vooronderzoek kan dikwijls al indikaties
geven voor mogelijk geschikte apparatuur .

investering in randapparatuur voor FA .
Indien eenmalig mallen of hulpmiddelen vervaardigd moeten
worden dan vallen de kosten hiervan onder deze investering .
Ziet het ernaar uit dat regelmatig mallen en hulpmiddelen
gemaakt zullen worden voor nieuwe produkten, dan kan dit
beter onder de jaarlijkse kosten van hulpmiddelen vallen,
variabele UHM'
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17 . U(t) . deze input is bedoeld voor investeringen die later
plaatsvinden en die samenhangen met de aanschaf van
FA . Zoals gezegd kan dit een uitbreidingsinvestering
zijn, een grote machinerevisie of een wijziging aan de
installatie .

18
. UHM

19
. TPVB

gemiddelde kosten voor het maken van een hulpmiddel .
Alleen calculeren indien deze kosten jaarlijks terug-
keren . De kosten zullen voornamelijk bestaan uit kosten
van manuren .
UHM is gekoppeld aan het aantal nieuwe produkttypen per
jaar, XTP, omdat er vanuit wordt gegaan dat een nieuw
produkttype aanpassingen op de machine kan vereisen .

. gemiddelde programmavoorbereidingstijd per produkttype
die bui Len d e werkplek p1 aatr; Vindt door een workvoor-
bereider of programmeur . (off-line programmering) .
In het geval van robots met uitsluitend on-line program-
mering is TPVB gelijk aan 0 .

20 . IND . som van de mogelijke indirekte besparingen ten opzichte
van de conventionele situatie .
De besparingsbronnen zijn zeer specifiek en kunnen niet
meer dan een schatting zijn .

21 . LKcV . loonkosten per manuur in de conventionele situatie .
Wordt er in ploegen gewerkt dan kan het gewogen gemid-
delde genomen worden .

22 . LKFA : idem, maar dan voor FA .

23 . LKWVB : idem, maar dan voor loonkosten van een werkvcorbereider
of programmeur .

24 . n , gebruiksduur van de Installatie .
De werking van het rekenmodel is beperkt tot, de geb .ruiktis-
duur . Het is dus mogelijk dat hierna de kapitaal-
waarde nog stijgt , om dit na te-gaan is
het verstanaig ook een computerrun met een grotere n
te nemen .

25 . hFA liquidatiewaarden in perunages van de oorspronkelijke
aanschafwaarde van de hoofdinstallatie UH, per jaar over
de gebruiksduur aan te geven .
De computer wordt met een standaardverloop var de liqui-
datiewaarde voorgeprogrammeerd (zie inputformulier, bijl .l2) .
Indien het bedrijf geen speciale wensen hieromtrent heeft,
kunnen deze inputs overgeslagen worden . Men moet het be~
drijf er dan wel attent op maken dat met een dergelijk
verloop van restwaarden gerekerd wordt . Aangezien appa-
ratuur voor FA in het algemeen meer universeel toepasbaar
is kan men LFA(Wiets hoger kiezen dan LC

~0
0 í!'. LFA 29 1

26 . 1
. cv

: idem, maar dan voor e e n investering in CV apl)arat,tiiir, .

O :C LCV :Q 1
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27
. FFA

fiscale boekwaarden in perunages van de oorspronkelijke
aanschaf UH, per jaar over de gebruiksduur aan te geven .
De belasting rekent dikwijls met een lineair verloop .
Verder gelden dezelfde opmerkingen als bij LFA'
0 :<cli FFA gr, 1

28 . F c
V . idem, maar dan voor een conventionele investering .

0 1E~ FcV 4 1

29 . m . faktor voor machinekosten gerelateerd aan de investering
in hoofdinstallaties voor FA, per jaar over de gebruiks-
duur aan te geven .
Onder deze machinekosten vallen niet de kosten van een
machinebediende, die onderhoud verricht, aangezien deze
tijd al gecalculeerd is door de opslagfaktor OH .
Ter verduidelijking van de post onderhoud verwijs ik naar
bijlap_e 9, nevenwerkzaamheden .

30 . EI . Toeslagfaktor voor engineering en implementatie op de
totale investering in FA . Het WIR-onderzoek levert voor
dit getal een waarde van 0 .20 - 0 .25 op,
Deze faktor moet alle kosten - echter geen materiaal -
dekken die een bedrijf extra in FA moet steken voordat de
installatie redelijk ongestoord draait .

31 . KS . Toeslagfaktor voor kostenstijging en inflatie op de jaar-
lijkse kostenbesparing . Aangenomen is dat de loonkosten
de inflatie volgen, zodat deze faktor inflatie van mate-
riaal en loonstijgingen tegelijk kan dekken .

32 . i . minimum gewenste rentabiliteit .

Deze wordt als volgt bepaald :

i =VV miVV(1-f ) + EV * lEV

opvragen : iVV = rente aan de bank betaald voor
langlopende leningen

iEV = vergoeding over eigen vermogen

theoretisch geldt iEV > iVV

VV = percentage vreemd vermogen van het

EV

totaal vermogen

= percentage eigen vermogen van het
totaal vermogen

Omdat bij het berekenen van de vermogensbelasting nog
geen rekening is gehouden met aftrekbaarheid van rente
moet de mininum gewenste rentabiliteit op bovenstaande
manier berekend worden, zij kan daardoor belangrijk
zakken in waarde .



33 . f . tarief van de vennootschapsbelasting . Deze is op het
ogenblik 0 .48, deze waarde is voorgeprogrammeerd .

34 . WIR . percentage van een te verkrijgen WIR- en kleinschalig-
heidspremie op de investering in FA (minimaal 7%
indien van toepassing) . Het percentage is o .a . te
vinden in de Kluwer-subsidiegids .
0 ` WIR .C1
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5 .6 De nieuwe werkwijze in de praktijk .

Het hiervoor besproken rekenmodel wordt gebruikt voor de inves-
teringsbeoordeling in een uitgebreid bedrijfs-economisch georiën-
teerd advies van ARPA . In deze paragraaf zal beschreven worden
hoe met deze investeringsbeoordelingsmethode in de praktijk gewerkt
dient te worden .

De gegevensverzameling voor het model staat centraal, de struktuur
voor het verloop van het uitgebreide advies wordt hier in grote lijnen
door bepaald . Een gedetailleerde struktuur is moeilijk aan te geven-Bij
adviesdienst had men al te kampen met een ongestruktureerd ver-
loop van het advies omdat per bedrijf de situatie erg verschillend
is, zodat men met de gegevensverzameling al veel werk heeft .
Om nu na te gaan hoe gegevensverzameling voor een automatiserings-
projekt in de praktijk verloopt heb ik enkele gesprekken gevoerd
met betrokkenen in 3 verschillende bedrijven waar men min of meer
kontinu bezig is de produktie verder te automatiseren . De bedrijven
in kwestie zijn lid van de Contactgroep Numerieke Besturing van de
Vereniging voor Werkplaatstechniek . Daarnaast is een onderhoud
gevoerd met een TNO-adviseur, werkzaam bij de Adviesdienst Verspa-
nende Technieken . De resultaten van deze gesprekken zijn opgenomen
in bijlage 14 .
De ervaringen opgedaan in deze gesprekken hebben bijgedragen aan
een algemeen inzicht in de situatie waarvoor een TNO-adviseur kan
komen te staan en zijn als zodanig bruikbaar geweest bij de opbouw
van de hier geschetste werkwijze . Daarnaast heb ik in deze gesprek-
ken en bijbehorende werkplaatsbezoeken een aantal indrukken opge-
daan die van onschatbare waarde zijn geweest bij het verfijnen van
het rekenmodel en het opstellen van de voorbeelden van bijlage 15 .

Aangezien de uitkomsten die het rekenmodel oplevert, de belangrijkste
basis zijn voor een uit te brengen advies, ga ik ervan uit dat de
werkzaamheden rond het rekenmodel bepalend zijn voor de werkwijze
in de praktijk .

Indien in het bedrijf het globaal-verkennend onderzoek (zie figuur 3
van 5 .2) reeds heeft plaatsgevonden zullen aandachtsgebieden en
diverse gegevens al bekend zijn . Met name voor de produktselektie
voor FA, de besparing op bewerkingstijd, te verwachten jaarlijkse
produktie en indirekte besparingen kunnen dan wat meer betrouwbare
gegevens bekend zijn . Vervolgens is een bezoek aan de werkplek nood-
zakelijk en wel met het volgende doel :

- een indruk krijgen van de conventionele situatie
- indicaties krijgen voor aandachtsgebieden ten
behoeve van indirekte besparingen

- signaleren van technische beperkingen en mogelijk-
heden wat betreft de lay-out, routing, handling
en technische voorzieningen .

de NC

Hierbij wordt uiteraard een beroep gedaan op de technische ervaring
en know-how van de adviseur .
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Voor de investeringsbeoordeling met behulp van het rekenmodel
gaat men als volgt te werk :

1 . bepalen van de investering in FA en de vergelijkbare conven-
tionele investering VU CV'

1 .1 bepalen van een representatief aantal produkten waarmee
het grootste gedeelte van de nieuwe produktiecapaciteit
gevuld kan worden . Dit kan gebeuren door een 80/20 analyse
indien het produktassortiment erg groot is .

1 .2 vaststellen van de produktieplanning van het represen-
tatieve produktiepakket .

Kernvragen voor deze 2 onderdelen zijn : "Welke produkten wilt U
gaan maken in welke hoeveelheden?" .
Als dit beantwoord is liggen p en Xj vast .

1 .3 vaststellen van de bewerkingstijd en de mogelijke besparing
hierop voor ieder representatief produkt . Hierbij kunnen
de produkttekeningen nodig zijn . Belangrijk in dit opzicht
is dat een robot bespaart op manipuleertijden (de tijden
tussen de eigenlijke bewerkingen in) .

1 .4 vaststellen van het aantal series per jaar voor ieder van
de geselekteerde produkten . (XS )

J

1 .5 opvragen, vaststellen van de volgende gegevens :

X

X

TOFA . omsteltijd in de nieuwe situatie

TOCV . omsteltijd in de conventionele situatie

XTP . aantal nieuwe produkten per jaar

TPRO . gemiddelde programmeertijd op de werkplek
OH

FA . opslagfaktor onderhoud FA situatie
OH

opslagfaktor onderhoud CV situatieCV :

MFA : man per machine in FA situatie

MCV : man per machine in CV situatie

1 .6 met de hand berekenen van de benodigde capaciteit in de
nieuwe situatie :

p
CAPFA = (

t
( 1-BW . ) T .X . ) if OH

FA
+ T ~ X + T X

J J J OFA 1 Sj PRO TPJ_1 J=

Indien op dit moment blijkt dat er een over- of onder-
bezetting op een machine is dan moet men nagaan
of de produktieplanning aangepast kan worden om een beter
gevulde capaciteit te krijgen . Het bedrijf zal in dit geval
na moeten gaan of het mogelijk is om machinecapaciteit op te
vullen met extra orders of orders te schrappen voor de
betreffende machine .
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Is op deze manier een produktiecapaciteit vastgelegd,
dan volgt :

1 .7 vaststelling van de benodigde investering in FA, en,
indien er sprake is van een conventionele investering,

vucv
aan de hand van de berekende produktiecapaciteiten

voor de beide situaties .
Voor vaststelling van

VUcv
is van belang dat men nagaat

in hoeverre er sprake is van een vervangingsinvesteririg .
Betreft het n .l . een diepte-investering door toepassing
van een betere en meer betrouwbare technologie, dan is
er eigenlijk geen sprake van een investering in conventio-
nele apparatuur omdat men dat helemaal niet van plan is .
De voorbeelden in bijlage 15 kunnen in dit opzicht ver-
duidelijkend werken .
In het algemeen komt het erop neer dat aanschaf van IR's
een diepte-investering is, met in de conventionele situ-
atie handmatige produktie .

VUcv
is dan 0 of erg klein .

Aanschaf van Nc-machines zal meer in de sfeer van vervan-
gingsinvesteringen liggen, de technologische stap is ook
minder groot dan bij IR's . In dit geval kan VU~v een aan-
zienlijk bedrag zijn, mogelijk zelfs even groot als de in-
vestering in FA omdat nieuwe technologie dikwijls daalt
in prijs .
Voor vaststelling van de investering in FA moeten de vari-
abelen URyUH en U(t) ingevuld worden .

2 . definitief invullen van het inputformulier .

De waarden van de variabelen 1 - 17 zijn in het vorige trajekt
vastgelegd en kunnen ingevuld worden . Zie bijlage 12 : input-
formulier.
Variaoelen 18 t/m 34 zullen in het algemeen minder moeilijkheden
opleveren bij het invullen, ook al omdat er geen samenhangen
bestaan tussen deze variabelen .
Het inputformulier wordt nu helemaal ingevuld .
Bij variabele 35 aangekomen, is het raadzaam even uit te leggen
wat er gebeurt:~als deze variabele ingevuld wordt, dit is nl .
de gewensteyterugveruientijd van het bedrijf . Is het bedrijf niet
in de extra informatie geinteresseerd of kan men geen gewenste
terugverdientijd opgeven, dan wordt hier niets ingevuld . De
programma-afloop is dan toch gewaarborgd .
Voor het invullen van alle gegevens is men aangewezen op
gegevensbronnen .
In figuur 8 is aangegeven uit welke gegevensbronnen de gegevens
voor het inputformulier moeten of kunnen komen .



Bron : 51 levert gegevens voor :

1 . produktie- en afzetplanning p representatief aantal produkten

van het bedrijf X jaarproduktie produkt jj

2 . afdeling werkvoorbereiding T bewerkingstijd produkt j

of
administratie v .d . produktie

j

X
S

aantal series per jaar produkt j
j

3 . produkttekeningen BW besparing op bewerktijd produkt jj

4 . algemene bedrijfsgegevens TOCV
omsteltijd

die door gesprekspartners XTP aantal nieuwe produkten per jaar

geleverd kunnen worden OHcv opslagfaktor onderhoud CV

LK loonkosten

F fiscale waarden

KS faktor kostenstijging

i min . gewenste rentabiliteit

Tgewenst gewenste terugverdientijd
n gebruiksduur

5 . werkplekbezoek
XMCV

aantal man per werkplek CV

vucv
vergelijkbare investering CV

IND totale indirekte besparing

6 . TNO dokumentatiedienst UH investering hoofdinstallatie FA

UR investering perifere FA

7 . ARPA ervaring BW besparing op bewerktijd produkt jj

TOFA
omsteltijd FA

TPRO
programmeertijd FA

OHFA opslagfaktor onderhoud FA

TPVB programmavoorbereidingstijd

EI opslagfaktor/implementatie

f vennootschapsbelasting

WIR WIR - en kleinschaligheidspremie

8 . overleg ARPA - bedrijf VUCV vergelijkbare investering CV

U(t) investeringen op latere tijdstippen

UHM gemiddelde kosten per hulpmiddel

IND indirekte kosten

L liquidatiewaarden

F fiscale waarden

m(t) machinekosten

EI opslagfaktor engineering/implement

i min . gewenste rentabiliteit

figuur 8 : gegevensbronnen XMFA
aantal man per werkplek FA
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3 . Variëren van inputs ten behoeve van gevoeligheidsanalyse .

De output die volgt na opgave van de gewenste terugverdientijd
is in feite een voorgeprogrammeerde gevoeligheidsanalyse van
enkele belangrijke variabelen . Aangezien situaties onderling
veel verschillen zijn er ook verschillende wensen met betrek-
king tot de gevoeligheidsanalyse, in ieder bedrijf zijn andere
variabelen belangrijk .
Het is raadzaam om van enkele variabelen de inputwaarden te
variëren en dan na te gaan hoe de output reageert . De keuze
van te variëren inputs kan bepaald worden door :

- onbetrouwbaarheid van gegevens
- importantie van de variabele

Op het inputformulier kunnen dan grenswaarden aangegeven worden :
bijvoorbeeld : BW . : 0 .1 - 0 .3 .
Het variëren vag inputs kan naar believen gebeuren omdat het
erg snel verloopt :

na het invoeren van een wijzigingsstatement moeten
de inputkodenummers met de bijbehorende nieuwe waarden
ingevoerd worden, waarop de computer een run draait
met de gewijzigde gegevens .

4 . Taakstellende waarden van variabelen

Na de gevoeligheidsanalyse i s bekend binnen welke grenzen de
waarden van enkele belangrijke invoervariabelen liggen . Deze
grenzen kunnen de basis zijn voor taakstellende waarden .
De bedoeling van taakstellende waarden is na te gaan of het
bedrijf dergelijke waarden kan realiseren .
Het voorbeeld onder punt 3 van 4 .1 illustreert deze bedoeling .
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Konklusies en aanbevelingen

Het nieuwe rekenmodel is geschikt voor toepassingen op investeringen
in flexibele automatisering . Binnen dit werkgebied is het model zo
universeel mogelijk bruikbaar . Dit houdt in dat een groot aantal
invoervariabelen nodig zijn . Het is echter zinvol om enkele varia-
belen eruit te lichten die zowel karakteriserend als invloedrijk
zijn in een toepassingssituatie .
In 5 .5 is reeds een indikatie gegeven van de variabelen die per
situatie minimaal ingevuld moeten worden . Van deze variabelen hebben
de volgende bovendien nog een grote invloed op de projekt-opbrengsten :

- de jaarproduktie X .
J

- de bewerkingstijd T'
J

- de besparing op bewerkingstijd BWj

- aantal man per werkplek in
de nieuwe situatie XMFA

- loonkosten LK

- gebruiksduur n

- investering hoofdinstallatie UH

Bovenstaande selektie is niet empirisch bepaald, maar kon gemaakt
worden op grond van de bestudeerde literatuur, de case-studies,
het resultaat van het WIR-onderzoek en de uitgewerkte voorbeelden
in de bijlage .
Het verdient aanbeveling om in een adviessituatie de gevoeligheid
van deze variabelen te analyseren .
Daarnaast is het van belang het effekt van verschillende liquidatie-
waarden te meten . Liquidatiewaarden zijn weliswaar niet karakteristiek
voor een situatie maar hebben, blijkens de uitgewerkte voorbeelden,
wel grote invloed op de kapitaalwaarde en bijbehorende output .
Vanwege de technologische ontwikkelingen kunnen liquidatiewaarden
de eerste jaren lager zijn dan de fiscale waarden .
Om de meest pessimistische kapitaalwaarde te verkrijgen kunnen liqui-
datiewaarden en fiscale waarden vanaf het begin gelijk aan nul ge-
steld worden . Het effekt van economische verandering ontstaat door
een gewenst verloop in de liquidatiewaarden aan te brengen . Hierbij
kan een vereenvoudiging gemaakt worden door de fiscale waarden
gelijk te stellen aan de liquidatiewaarden . De meest exacte calculatie
ontstaat echter door het verloop van de fiscale boekwaarden in te voeren .

Om de werking van het rekenmodel beter te leren kennen, verdient het
aanbeveling om, na implementatie op de computer, te experimenteren .
Hierbij dient dan vooral aandacht geschonken te worden aan de invloed
van de zes hiervoor genoemde karakteristieke variabelen . Indien op
deze manier de eigenschappen van het rekenmodel wat duidelijker wor-
den is het mogelijk aandacht te besteden aan de presentatie van het
model in een bedrijf en de werking in de voorgestelde werkwijze van
een advies .
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Centrum voor Me t a a l hewerk i n g TNO
A 1' E 1. I) 0 f) R N

MIRENT INPUT bijlag(, 4

__ Kenmerk : Code : Waarden :

Gebruiksduur conv . en NC-machine 1 jaar

^ Besparing op bewerkingstijd 2 7

Besparing op indirecte kosten 3 f

Investering conv . machine 4 f

Normale bezetting le ploeg conv . 5 uur

.- Normale bezetting 2e ploeg conv . 6 uur

Loonkosten le ploeg conv . 7 f

~ Loonkosten 2e ploeg conv . 8 f

~ Investering NC-machine(s) 9 f

Normale bezetting le ploeg NC 10 uur

Normale bezetting 2e ploeg NC 11 uur

- Loonkosten le ploeg NC 12 f

Loonkosten 2e ploeg NC 13 f

Restwaarde machine na (n) jaar 14 %

Cumulatieve loonkostenstijging 15 7

~ Min . bedrijfsrentabiliteit 16 %

_ Seriegrootte 17 stuks

Orders per jaar 18 orders

Stuktijd per produkt 19 uur

Kosten per ponsband 20 f

le jaar besparing betreft kosten aan- 21 '
loopmoeilijkheden

_ 2e jaar besparing uitgedrukt in een 22 %
percentage van te

3e jaar besparing verwachten (theo-
-i

23 %
sche) besparet

4e jaar besparing ringen op loonkosten 24 %
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bijlage 6

stroomschema MIRENT-programma

bereKenin9 von :
- Ver9 tljjKbart be:e.i%in9 GV
- kosten uerg . óepeWn9 CV
Kosien beeetEing YIC

i
espar-fing op loonkosten

i
be-reKening Kosten wert(voorberud .

2rC en in9
Gonlan t e
waarden va n
besparingen

NCW = netto contante waarde
IRR = interne_ rentabiliteit

P ri n : print; prin-t=
T1?R 'CWz,Jonr -totl. InV `

._ , _ I _~ @ -uunca I
-CW n jaar -kosi.en WVB



bij] , jge 7

Rekenmodel MIRENT

Deze bijlage geeft in vereenvoudigde vorm het rekenmodel van het
MIRENT programma weer . Voor een beter begrip ervan is het raad-
zaam om bijlage 6, het stroomschema, er bij te gebruiken .

(CV = conventionele situatie ; ' NC = numeriek bestuurde situatie)

1 . lezen van inputwaarden

2 . berekening vergelijkbare bezetting CV in manuren :

verg
. bezetting CV= 10U-bespar00ng bewerkingstijd N normale bezetting

NC

3 . kosten vergelijkbare bezetting CV =

vergelijkbare bezetting CV
bezetting NC * (normale bezetting. * uurtarief CV)

4 . kosten bezetting NC = normale bezetting NC m uurtarief NC

5 . besparing loonkosten = uurtarief * bez .CV . - uurtarief * bez . NC

6 . NC s tuktijd = stuktijd -
100 - beaari ng bewerkingstijd

100

7 . kosten werkvoorbereiding = aantal ponsbanden m kosten per ponsband

normale bezetting NC * kosten per ponsband m 2
NC Stuktijd * seriegrootte * aantal orders

N .B . : de faktor 2 is ingevoerd omdat een eerste ponsband
bijna altijd mislukt .

8 . verg. investering CV =
verg . bezetting CV * investering CV

bezetting CV



9 . additionele investering = investering NC - verg . investering CV

10 .

restwaarde add .inv .'= pero-1 00estwaarde_ * add . investering

netto contante waarde =

m1
7 ( besp .loonkn . + besp .ind .kn . - werkvb .kn .)(l+stii g-injg loonkn .)t
n

(1+ min . gewenste rentab .)'

restwaarde add . inv .
+(1+ min . gewenste rentab .) n - additionele investering

11 . berekening interne rentabiliteit gebeurt iteratief met start-
waarde i = 0 .02 net zolang totdat

netto contante waarde < 0 .05 add . inv .

12 . maximum toelaatbare investering = NCW + investering NC

13 . bepalen van de situatie en printen van de bijbehorende output :

situatie 1 : te hoge rentabiliteit : interne rentab .> 150%
de waarde van de additionele investering is dan
erg klein ten opzichte van de besparingen .

situatie 2 : te lage rentabiliteit : interne rentab . C 5%

situatie 3 : investering in NC !!!j; investering in CV machines

situatie 4 : normale geval : - rentabiliteit
- contante waarde besparing jaar 2
- contante waarde besparing jaar n
- maximum toelaatbare investering
- aantal ponsbanden per jaar
- kosten werkvoorbereiding per jaar
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Alfabetische lijst van gebruikte symbolen

B(t) belasting in jaar t gld .

BEZFA bezetting nieuwe situatie manuren/jaar

BL besparing op loonkosten per jaar gld .

BW, besparing op bewerkingstijd voor produkt j in perunage
~ nieuwe situatie t .o .v . conventioneel

CAPcv benodigde produktiecapaciteit van conv. apparatuur mach .uren/jr .

CAPFA benodigde produktiecapaciteit in nieuwe situatie mach .uren/jr .

CSU(t) contante waarde van jaarsurplus SU(t) gld .

EI faktor voor engineering en implementatie -

EV perunage eigen vermogen van totaal vermogen perunage

FFA(t) fiscale waarde van de investeringen in hoofd-
installaties in FA (UH) in jaar t

F(t) fiscale waarde van de investeringen in hoofd-
CV „

installaties conventioneel (VUCV) in jaar t

FW(t) absolute fiscale waarde van de extra investering gld .

f faktor vennootschapsbelasting perunage

GS(t) operationele geldstroom in jaar t gld .

HM jaarlijkse kosten voor vervaardiging van hulpmiddelen gld .

i minimum gewenste rentabiliteit perunage

iKV gemiddelde rentabiliteitseis over EV "

iVV gemiddelde rentekosten over VV "

IND besparing op indirekte kosten per jaar gld .

KB(t) kostenbesparing in jaar t gld .

KS kostenstijgingscoefficient perunage

KW(t) kapitaalwaarde van het projekt na t jaar gld .

LCV(t) liquidatiewaarde van conv . app. per ultimo jaar t perunage

LFA(t) liquidatiewaarde van conv . app . per ultimo jaar t "

LKCV loonkosten per manuur in conventionele situatie gld/uur

LKFA loonkosten per manuur in flexibele automatisering "

LKWVB loonkosten van de werkvoorbereider/programmeur "

LW(t) absolute liquidatiewaarde van de extra investering gld .

LWCV(t) liquidatiewaarde na belastinglatenties v .
VUcv

op tijdst . t

LWFA(t) liquidatiewaarde na belastinglatenties v . UH op tijdst . t .

MFW(t) mutatie in fiscale waarde in jaar t

MK(t) machinekosten in jaar t

MLW(t) mutatie in liquidatiewaarde in jaar t

m(t) coefficient voor machinekosten in jaar t
als perunage van UH

H

it

n

u

perunage



vervolg

n opgegeven gebruiksduur jaren

OH opslagfaktor onderhoudstijd als perc . op de bewerktijd perunage

p nantal representatieve produkten uit produktiPpakkct. -

SU(L) surplus in jaar t gld .

Tj gemiddelde stuktijd in uren voor represent . produkt j uren

TPRO gemiddelde programmeertijd op de werkplek per keer "

TpVB gemiddelde programmavoorbereidingstijd door werkvoorbereider "

TOCV gemiddelde omsteltijd tussen produktieseries in conv . situatie "

TOFA gemiddelde omsteltijd tussen produktieseries in nieuwe " "

U(O) investering op tijdstip t=0 gld .

U(t) investering in jaar t ++

UFA totale investering in flexibele automatisering op t=0 "

ijU
HM gemiddelde kosten voor vervaardiging van een hulpmiddel "

UH investering in hoofdapparatuur FA ++

UR investering in randapparatuur '+

VBEZCV bezetting in vergelijkbare conventionele situatie manuren per

VCAPCV benodigde capaciteit in conventionele situatie mach .uren "

vucv qua prod .cap . vergelijkbare invest . in conv . apparatuur gld .

VV perunage vreemd vermogen van totaal vermogen perunage

WVB kosten werkvoorbereiding per jaar gld .

Xj gemidd . hoeveelheid van representatief produkt j per jaar

XS gemidd . aantal series 11 of " '+ ++
J

XMCV aantal man per bewerkingsplaats in convent . situatie

XMFA aantal man per bewerkingsplaats in flexibele automatisering

X,r,p aantal nieuwe produkttypes per jaar waarvoor programmering
noodzakelijk is .
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Nevenwerkzaamheden

Onder nevenwerkzaamheden worden verstaan :

1 . omstellen van de machine op een andere produktieserie

2 . programmeren van de machine (TPRO)

3 . programmavoorbereiding "achter het buro" (TPVB)

4 . onderhoud (OH)

Nevenwerkzaamheden hebben 2 effekten :

(TOFA ;TOCV)

1 . een toename van de benodigde machinetijd (CAPFA ; VCAPCV)

en dus van benodigde mantijd op de werkplek (BEZFA ; VBEZCV)

2 . een toename van de kosten van nevenaktiviteiten, echter alleen
indien hiervoor naast de man op de werkplek ander personeel
benodigd is!

Voor de verschillende werkzaamheden houdt dit het volgende in :

1 . Omstellen van de machine gebeurt meestal door de machinebediener,
de kosten hiervan komen tot uitdrukking door een langer benodigde
bezetting in manuren per jaar . In formule is dit de term :

TOFA XS of TOCV XS .
J J

2 . a) Indien programmeren gebeurt door de machinebediener, on-line
programmering, dan wordt dit alleen gekalkuleerd via de beno-
digde manuren op de werkplek . Dit valt onder variabele TPRO

b) Indien programmeren on-line gebeurt door de werkvoorbereider
of iemand die daarop lijkt, dan zijn er naast de man op de
werkplek nog andere kosten en die worden dan gekalkuleerd in
de werkvoorbereidingskosten door variabele TPVB

3 . Programma voorbereiden gebeurt per definitie buiten de werkplek
en wordt gekalkuleerd in de werkvoorbereidingskosten door
variabe TPVB

4 . a) Indien onderhoud gebeurt door de machinebediener (dit komt bij
robots zelden voor, zie WIR-onderzoek) dan is dit al gekalku-
leerd in de langer benodigde bezetting per jaar via variabele
OH, dan vervallen dus onderhoudskosten onder de machinekosten
MK (t)! ~

b) Indien onderhoud wordt verricht door anderen dan de machine-
bediener (WIR-onderzoek : bijna altijd) dan worden naast de
hiervoor benodigde machinestilstandtijd (variabele OH) de kosten
hiervan gekalkuleerd onder MK(t), machinekosten .
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INPUTFORMULIER kapitaalwaardemethode ARPA

Bedrijf : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bijlag(-, 1 P

nr .

.,. .-- .

kede variabele waarden dim.
1 2 3 4 5 6 7 8

1

~

p aantal repr . produkten -

2 X . jaarproduktie -

~ 3 T . bewerkingstijd uren

4 BWj besparing op bewerkingstijd perur

°- 5 XS . aantal series per jaar -

6 'COi,,A omsteltijd FA O uren

-' 7
TOCV

omsteltijd CV 0 uren

8 XTP aantal prod .typen per jaar ~ -

9
r T PRO

gemiddelde programmeertijd ~ uren

10 OHFA toeslag onderhoudstijd FA © perur

~ 11 OH
cv

toeslag onderhoudstijd CV
0 perur.

12

!
XMFA man per bewerkplek FA -

13 XMCV man per bewerkplek CV -

- 14
vucv

vergelijkbare investering CV gl'd

15 UH investering hoofdinstall .FA old

,_ 1.6 UR investering randinstall .FA 0 gld

i 17 U(t) investeririg op latere tijd
o o o 0 o o O O gld

18~- ij IIM gom . kosten per hulpmiddel 0 g1d

~ 19
TPVB programma voorbereidingstijd O uren

~ 20 IND totale besparing ind . kosten O gld

21 LKCV loonkosten bediener CV gld/uur

22 LKFA loonkosten bediener FA gld/uur

- 23

~
LKWVB

loonkosten werkvoorbereider gld/uur

24 n gebruiksduur jaren

_ 25 LFA(t) liquidatiewaarden FA
0 O O O O a o p perun

26 LCV(t) liquidatiewaarden CV
O O O O p 0 O 0

perun

_ 27 FFA fiscale waarden FA O O O p O O O 0 perun

28
D' cv

fiscale waarden CV O a o
0 0

p 0 a perun

29 m(t) machinekosten
0.1 10.1 O.! O./ O.! O./ O.!

0.1 perun

30 EI toeslag engin . en impl,.
o perun

31 KS kostenstijging O.
o
S

»
perun

^- 32 1 min . gewenste rentabiliteit 0.
1

perun

33 f vennootschapsbelasting O.`8 perun

~ 34

^

WIR WIR-premie p perun

35 TgeW, gewenste terugverdientijd ~ jaren
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2 .5 . Programmering .

De wijze van programmeren is min of meer sterk verbonden met de toe-

passing en met het besturingstype . We onderscheiden drie basis-

methoden :

1) Teach-in-methode : direkte programmering door middel van een

handpaneel ;

2) Guide-through-methode : voordoen van de bewegingen met de arm

van de robot of met een dummy ;

3) Off-line-programnering .

ad 1 . Teach-in-programmering : Men stuurt de robotarm, door middel

van het indrukken van bepaalde toetsen, met vertraagde snelheid naar

de gewenste punten . De baan die daarbij beschreven wordt kan men

zelf bepalen door de juiste toetsen op elk gewenst moment te bedienen .

De eindstanden worden in het geheugen opgeslagen, evenals trouwens

de baan die doorlopen wordt, en voor elk trajekt voert men tevens

de gewenste snelheid in . Het programma kan tegelijkertijd op een

cassetteband, een kerngeheugen of een floppydisk worden vastgelegd .

ad 2 . Guide-through-progammering betekent niets meer dan voordoen .

De programmeur of bediener funktioneert als het ware als leermeester .
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De leermeester-vakman leidt de arm van de robot langs de gewenste

baan en laat deze intussen alle noodzakelijke bewegingen maken . De

meetsystemen, die in de robot zijn ingebouwd geven alle meetposities

door aan een geheugen . Ook wordt daarbij de snelheid opgenomen
. Afspelen

van de gebruikte magneetband geeft dan een reproduktie van de voor-

gedane handelingen . De snelheid van de bewegingen en de opname-

snelheid bepalen de nauwkeurigheid van de beschreven baan . In dit

geval kunnen we een vergelijking maken met filmbeelden . Hoe meer

beeldjes per tijdseenheid, hoe vloeiender de bewegingen worden . Vaak

wordt bij de guide-through-methode gebruik gemaakt van een zogenaamde

trainingsrobot (fig .8 ) (dummy) . Deze robot heeft dezelfde afmetingen

als de te programmereu robot, maar is veel lichter uitgevoerd .

Programmering gaat op de beschreven wijze, alleen worden dan de

geregistreerde waarden bij het terugdraaien op een echte robot in-

gezet . De guide-through-methode is een gemakkelijke wijze van

programmeren .

0

Fig .8 : Guide-through methode

ad 3 . Bovengenoemde methoden zijn on-line methoden, terwijl het

ook mogelijk is de robot off-line te programmeren . De uit te voeren

taak wordt met behulp van een programmeertaal beschreven en op

deze wijze ingevoerd . Hierbij kan eventueel gewerkt worden in kom-

binatie met teach-in, d .w .z . de stappen van het programma worden

off-line geprogrammeerd, terwijl de gewenste posities per stap

m .b .v . teach-in worden ingebracht .

Zogenaamde realtime-programmeertalen, zijn zeer geschikt voor

toepassing bij robotbesturing, omdat hiermee zonder diepgaande

programmeerkennis de robotgebruiker m .b .•v. goedgekozen besturings-

statements snel complexe programma's kan realiseren .
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De volgende voorbeelden zijn ontleend aan werkelijk bestaande
situaties . Om ze echter als voorbeeld beter te laten spreken,
als toepassing van de kapitaalwaardemethode, heb ik gegevens
vereenvoudigd, veranderd en aannames gedaan .
Het is dus niet gerechtvaardigd om de voorbeelden te vergelijken
met een vermoedelijk overeenkomstige bestaande situatie .

Voorbeelden : 1 . puntlasrobot in produktielijn

2 . dubbelarmige lasrobot

3 . 2 spuitrobots

4 . robotiseren van een spuitgietmachine

N .B . Vanwege het feit dat de berekeningen in deze voorbeelden
met de hand moesten gebeuren is de output beperkt tot het
verloop van de kapitaalwaarde .
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Voorbeeld 1 : puntlasrobot in een produktielijn

Situatie : in een zijtak van een produktielijn wordt een robot geplaatst
die een onderdeel gaat puntlassen dat nodig is voor montage
in de hoofdproduktielijn . Dit puntlassen gebeurt nu "hand-
matig" met grote puntlastangen .
Het gaat hier om één produkt, 60 000 stuks per jaar .

Dit betekent : - niet omstellen, - programmeren alleen als
oefening om het niet te verleren, - veel prefentief onder-
houd omdat het een belangrijk onderdeel van het eindprodukt
betreft, waarvan de produktie niet mag komen stil te liggen .
Besparing op de cyclustijd gaat hier dus een grote rol spelen,
in tegenstelling tot het effekt van neventijden .

Invoer van
gegevens : Bepaal eerst CAPFA, de benodigde machinecapaciteit

De volgende gegevens worden door het bedrijf verstrekt :

1 . p = 1 repr . aantal produkten

2 . X1 = 60 000/jaar aantal produkten per jaar

3 . T1 = 0 .06 uur bewerkingstijd per produkt

4 . BW 1 = 0 .2 besparing op bewerkingstijd

5' XSJ ' = 1 aantal series per jaar

6 . TOFA =
0 omsteltijd in FA

7 . TOCV =
0 omsteltijd in CV

8 . XTP = 1 nieuwe produkten per jaar

9 . TPRO = 30 programmeertijd per keer

10 . OHFA = 0 .06 opslagfaktor onderhoud FA

11 . OH
cv

= 0 opslagfaktor onderhoud CV

12 . XMFA =
1 man per bewerkplek FA

13 . XMCV =
2 man per bewerkplek CV
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Berekening : CAPFA = 0 .8 m 0 .06 * 60 000 m 1 .06 + 60 = 3113 mach .uren per jr .

Dit gegeven leidt tot een 2-ploegendienstgebruik van de robot .
De beschikbare capaciteit van de robot is dan 2 x 1700 = 3400 uren
per jaar .
Overcapaciteit : 3400 - 3113 1!( 300 uren per jaar .
Het is daarom raadzaam de variabele BW1 iets minder optimistisch
te zien en we stellen deze bij tot B1U11 = 0 .15

CAPFA = 0 .85 * 0 .06 m 60 000 * 1 .06 + 60 = 3304 mach .uren per jr .

Deze capaciteitsbezetting is reëel ten opzichte van de capaciteit
van 3400 uren, het verschil is nodig om storingen op te vangen .
Nu wordt de vergelijkbare investering in conventionele situatie
bepaald . De gegeven produktieplanning van 60 000 stuks per jaar
betekent in de conventionele situatie ( 2 mannen handmatig punt-
lassen)

: XMCV 2

VBEZCV = 2 (0 .06 m 60 000) = 7200 manuren benodigd

Dit betekent een situatie van 2 mannen in 2-ploegendienst die
handmatig lassen met 2 puntlastangen . De puntlastangen zijn aan
vernieuweing toe en vergen een investering van :
2 x 10 000 = 20 000, - = VUcv

Het inputformulier wordt nu verder ingevuld .
(zie bijgevoegd inputformulier)

Computerberekening :

BEZFA = 1m CAPFA = 3304 uren/jaar

BL = 7200 K 35 - 3300 m 40 = 120 000,- gld .

WVB = 0

HM = 0

U(0) = (300 000 * 1 .1 - 2 * 10 000) * 1 .1Y2= 325 131

U(t)t>0= 0
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Jaar t

U(t)

MK (t)

KB (t)

LW(t)

MLW(t)

MFW(t)

GS(t)

B(t)

SUM

CSU(t)

KW(t)

1 2 3 4 5

310 -> 325 0 0 0 0

25 25 25 25 25

95 101 107 113 120

0 207 184 161 138 115

197 -43 -40 -38 -36

207 -23 -23 -23 -23

-230 101 107 113 120

-11 37 40 43 47

-22 21 27 32 37

-22 19 22 24 25

m 1000 gld .

-22 -3 19 43 68

Economische terugverdientijd :

ET = 2+ 22 = 2 .14 jr .

?ax



INPUTFORMULIER kapitaalwaardemethode ARPA

Bedrijf : . voerbeeld puntlasrpbpt, , , , , , , , , , , , , ,

15 .5

nr . ke)de variabele waarden dim .
1 . .. 2 3 4 5 6 7 8

1 p aantal repr . produkten -1
2 X . jaarproduktie -

3 T . bewerkingstijd
0,06 ure.r,

4 BW . besparing op bewerkingstijd perun .
O •!S

5 XS, aantal series per jaar / 1 1 -6 TOFA omsteltijd FA
-

- uren

7 TOCV omsteltijd CV D uren

8 XTF aantal prod .typen per jaar 1 -
9 T

PRO gemiddelde programmeertijd 30 uren

1C) 01iFp toeslag ondFr},oudstijd FA
0

•
0
6 pFrun.

11 OHC ;` toeslag onderhoudstijd CV 0 perun.
1 2 YMF/ man per bewerkplek FA

r
1

13 Y,MC .V man per bewerkpl<k CV _

14
VU cv vet gel ijkbar c• investering CV

20000 g-,d
15 UH investering hoofdinstall .FA 2so tl gld

]6 t1R investering randinstall .FA
10
0 g;d

17 U t) investeririg op latere tijd g .i d

is 1
:1 HM

gem . koster, per hulpmiddel ~ g~d

19
TPVB programma voorbereidingstijd D uren

20 IND totale besparing ind . kosten 0 g;d

21 LKC`7 loonkosten bediener CV 351 gld/uur
22 LKFA loonkosten bediener FA vo gld/uur
23 LKWVB loonkosten werkvoorbereider 0 gld/uur
24 n gebruiksduur s jaren
25 LFA(t) liquidatiewaarden FA v. 0. 49 a. 0.6 0.5

perun .
26 LCV(t) l.iquidatiewaarden CV erun .p0. 01 d 0,6 o.ti
27 FFA~ fiscale waarden FA

9 .
perun .o. t 0 . D. O . S

28 cv 1 t) fiscale waarden CV
0. 0.8 n. 0.6 4.a` perun .

29 m(t) machinekosten perun .O.
30 EI toeslag engin . en imp1 . 0 perun
31 KS kostenstijging

o.od perun .
32 i min . gewenste rentabiliteit perun .
33 f vennootschapsbelasting ~ perun.o
34 WIR WIR-premie perun .
35 T eW . gewenste terugverdientijd , jaren



Errata bij het verslag : investeren in flexibele produktie-autom r,tisering

2e alinea, 3e regel : zie het WIR-onderzoek in bijlage 3

2e alinea, laatste regel : 0 lr& WIRaET

laatste alinea, ke regel : van de zeven hiervoorgenoemde

bijlage 11 : hier ontbreekt het volgende :

= input

= rekenkundige bewerking met 1 ingang

n I , " 2 ingangen

~
waarbij aan de uitgang een nieuw symbool
toegekend wordt .

bijlage 15 .11 : 5e regel van onderen :

CAPFA =( 0 .9 )E 60000 m 0 .025 ) 1 .125 +
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