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Architecturen voor besturing van primaire processen 

Onderwerp 

De sectie Systems Engineering ontwerpt industriele systemen volgens de methode MOVIS 
(Methodisch Ontwerpen Van Industriele Systemen). Hierbij · wordt het industriele systeem 
(IS) gezien als een verzameling van producten en een productiesysteem. Binnen de sectie 
wordt bij het ontwerpen van een IS vooral aandacht besteed aan een van de subsystemen van 
het IS, het productiesysteem. In het productiesysteem spelen drie aspecten een belangrijke rol, 
namelijk de goederen-, de informatie- en de energie(geld)stromen. De invloed van deze 
aspecten komt tot uitdrukking in de subsystemen van het productiesysteem: het 
fabricagesysteem (primair), het informatiesysteem (secundair) en het financiele systeem 
(tertiair). Het secundaire systeem bestuurt het primaire en tertiaire systeem d.m.v. informatie
uitwisseling. In een hedendaagse benadering van het secundaire systeem wordt dikwijls 
gezocht naar een architectuur die, in relatie tot het primaire systeem, aan de werking van de 
informatie-uitwisseling ten grondslag zou kunnen liggen. Het doel van dit onderzoek is het 
zoeken naar een antwoord op de vraag hoe een keuze voor de architectuur van de 
productiebesturing in relatie tot een bepaalde productiesituatie tot stand kan worden gebracht. 

Opdracht 

Onderzoek middels een literatuurstudie welke architecturen voor de besturing van primaire 
systemen interessant zijn. De geselecteerde architecturen zullen, naast een fenomenologische 
beschrijving, worden toegelicht door korte modelmatige beschrijvingen van voorbeelden die 
in kwantitatieve zin de relatie tussen de keuze van een architectuur voor het secundaire 
systeem (fabricagebesturingssysteem) met betrekking tot het primaire systeem 
(fabricagesysteem) duidelijk weergeven. Een afsluitende casus zal inzicht moeten verstrekken 
omtrent keuze, ontwerp en toepasbaarheid van architecturen voor besturingsprincipes van het 
secundaire systeem in relatie tot het primaire systeem. 
Leg de resultaten van het onderzoek vast in een verslag. 
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Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek is het zoeken naar een antwoord op de vraag hoe een keuze voor 
de architectuur van de productiebesturing in relatie tot een bepaalde productiesituatie kan 
worden gebracht. 

Na een introductie van de benodigde begrippen is een overzicht gegeven van de vijf basis
vormen voor architecturen van besturingsystemen. In het overzicht zijn de gecentraliseerde 
architectuur, de hierarchische architectuur, de gemodificeerde hierarchische architectuur, de 
heterarchische architectuur en de holarchische architectuur kart behandeld en zijn de voor
en nadelen gegeven. 

Dit onderzoek toont aan dat de met betrekking tot de invloed van de architectuur van het 
besturingssysteem op het besturingsgedrag en daarmee op de prestaties van het primair 
proces een onderscheid gemaakt moet worden tussen een invloed in enge zin en een invloed in 
ruime zin. 

In enge zin heeft de architectuur geen invloed op het besturingsgedrag, maar wordt het 
besturingsgedrag voornamelijk bepaald door het gehanteerde besturingsconcept. Een 
overzicht van verschillende besturingsconcepten heeft geleid tot een matrix waarin de 
besturingsconcepten zijn gepositioneerd op grand van hun toepassingsgebied in relatie tot een 
bepaalde productiestructuur ( architectuur van het primair proces) respectievelijk een 
bepaalde productmix. In dit onderzoek zijn enkele van de in de matrix weergegeven 
combinaties middels simulatie kwantitatief onderbouwd. 

In ruime zin heeft de architectuur wel invloed op het besturingsgedrag. Deze invloed komt 
tot uiting in de bedrijfszekerheid, het fouttolerant zijn, de modificeerbaarheid, de 
uitbreidbaarheid, de reconfigureerbaarheid en de aanpasbaarheid van het besturingssysteem. 

De kennis en het inzicht in architecturen en besturingsconcepten heeft geleid tot een 
besturingssysteem bestaande uit een integraal besturingsysteem ( op fabrieksniveau) in 
combinatie met lokale besturingssystemen met beperkte autonomie (op afdelingsniveau). 
Voor het integraal besturingssysteem is MRP als besturingsconcept gehanteerd, voor de 
lokale besturingsystemen zijn WLC, Conwip en afwerkingregels als besturingsconcepten 
gehanteerd. 
Dit gei'ntegreerd besturingssysteem, dat een hierarchische besturingsstructuur combineert 
met heterarchische eigenschappen, wordt aan de hand van een casus toegelicht. 
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Summary 

The objective of this research is to answer the question how the choice of the architecture of 
the control system can be related to the production structure. 

After the introduction of the necessary terms, an overview of the five basic forms for control 
architectures is given. These five forms are a centralized architecture, a hierarchical 
architecture, a modified hierarchical architecture, a heterarchical architecture and a 
holarchical architecture. They are briefly discussed and the advantages and disadvantages are 
mentioned. 

This research shows that the architecture of the control system has its influence on the 
behavior of the system and that a distinction has to be made between an influence in a tight 
sense and an influence in a broad sense. 

In a tight sense the archtitecture has no influence on the behavior of the control system, but 
the behavior is the result of the control concept which is used. An overview of control 
concepts leads to a matrix in which the control concepts are positioned with regard to their 
applicibility in relation to a certain production structure or product mix. 
For several matrix combinations a quantitative test has been performed by means of 
simulation. 

In a broad sense the architecture does have its influence on the behavior of the control 
system. This influence finds expression in the reliability, the fault-tolerance, the modifiability, 
the extensibility, the reconfigurability and the adaptability of the control system. 

The knowledge and insight in architectures and control concepts has led to an integrated 
control system that exists of an integral control system (on factory level) combined with local 
control systems with limited autonomy (on department level). 
The integral control system uses MRP as control concept while the local control systems 
make use of WLC, Conwip and priority rules. 
The integrated control system, that combines an hierarchical structure with heterarchical 
qualities, is illustrated by means of a case. 
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Definities en begrippen 

Aanpassen: 

Architectuur: 

Bedrijfszekerheid: 

Beheersen: 

Besturen: 

Bottleneck: 

Controleren: 

Fabricagesysteem: 

Fouttolerant: 

Interoperatiematrix: 

De lopende en toekomstige orders zodanig opnieuw plannen 
dat de totale systeemprestatie niet in gevaar komt. 

De structuur en de functionaliteit van de elementen van een, 
athankelijk van het door de onderzoeker gestelde doel, binnen 
de totale werkelijkheid te onderscheiden verzameling elemen
ten en de interacties tussen deze elementen (en eventuele 
interacties met andere elementen uit de totale werkelijkheid). 

Een maat voor de kans dat een besturingscomponent continu 
zal opereren volgens de specificatie, of te wel zonder storingen. 

De functie waarbij een proces of systeem binnen een gegeven 
bereik wordt gehouden, door het verzamelen van proces- of 
systeeminformatie en het al dan niet doen van correctieve 
ingrepen op basis van deze informatie. 

Een functie van het management waarbij het de materiaal
leveranties en de productie-activiteiten plant, dirigeert en 
beheerst voor de tot ale fabriek [Bur87]. 

Een proces waarvan de capaciteit kleiner, of gelijk is aan de 
capaciteitsbehoefte [Mon90]. 

Toezicht houden op de toestand van een proces of systeem. 

Een verzameling middelen, mensen en machines met als doel 
het in stand houden van een materiaalstroom. Dit betekent 
dat het fabricagesysteem, als primair systeem, bestaat uit een 
veelheid van processen die goederen transformeren via 
bewerken, vervormen, veranderen van aard, verplaatsen, 
opslaan en behandelen tot ( eind)producten [Ren97]. 

Een maat voor de mogelijkheid van een systeem om, indien er 
storingen optreden, (in mindere mate) door te produceren. 

Matrix waarin de doorlooptijd van een order op de 
verschillende werkstations is weergegeven. 
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Klant-order-ontkoppel-punt: Punt in het productieproces waarbij de order van generiek 
naar klantspecifiek overgaat. 

Modificeerbaar: Als (permanente) veranderingen in bestaande componenten 
van het systeem eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. 

Primair systeem: Synoniem voor fabricagesysteem. 

Reconfigureren: Ret (tijdelijk) verwijderen en of toevoegen van systeemcom
ponenten bijvoorbeeld als gevolg van een storing. 

Secundair systeem: Synoniem voor informatiesysteem 

Systeem: V erzameling van elementen van een, afhankelijk van het door 
de onderzoeker gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid te 
onderscheiden verzameling elementen en de interacties tussen 
deze elementen (en eventuele interacties met andere elementen 
uit de totale werkelijkheid) [Vel92]. 

Uitbreidbaar: Als het eenvoudig is nieuwe componenten (permanent) aan de 
bestaande architectuur toe te voegen. 
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Afkortingenlijst 

BOM: 

Conwip: 

CRP: 

EDD: 

HPP: 

JIT: 

KOOP: 

MOVIS: 

MPS: 

MRPI: 

MRP II: 

OPT: 

SIC: 

SPT: 

T&M: 

WIP: 

WLC.: 

Bill of Material 

Constant Work-In-Process 

Capacity Requirements Planning 

Earliest Due Date first 

Hoofd-Productie-Plan (oak Main Production Schedule of MPS) 

Just In Time (filosofie) 

Klant-Order-Ontkoppel-Punt 

Methodisch Ontwerpen Van Industriele Systemen 

Main Production Schedule (oak Hoofd-Productie-Plan of HPP) 

Material Requirements Planning 

Manufacturing Resources Planning 

Optimized Production Technology 

Statistical Inventory Control 

Shortest Proces Time first 

De B.V. Stoelen- en Meubelfabriek vjh Teurlincx en Meyers 

Work-In-Process 

WorkLoad Control 

De overige in dit verslag voorkomende afkortingen die in het onderzoek zijn toegepast hebben 
geen algemeen karakter en worden bij gebruik gespecificeerd. 
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Symbolenlijst 

Little's Law 

8 

<p 

co 

Doorzet 

Doorlooptijd 

WIP-niveau 

Toelichting MRP 

NB(t) 

V(t-1) 

TO(t) 

BB(t) 

Nettobehoefte in periode t 

V oorraad aan het eind van peri ode t-1 

Te ontvangen orders in periode t 

Brutobehoefte in periode t 

PP(t-dlt) Productieplan voor periode t- doorlooptijd 

Berekening benodigd aantal kanbans 

y 

D 

L 

Aantal benodigde kanbans 

V raag per tijdseenheid 

Door looptij d 

a. 

a 

Variabele afhankelijk van de veiligheidsvoorraad 

Containercapaciteit 

Toelichting OPT 

T Troughput of toegevoegde waarde 

I Inventory of voorraad 

OE Oparation Expense of lopende uitgaven 
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Toelichting Voorraad- of bestelsystemen 

B Bestelniveau 
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s Voorraadstreefniveau 

s Bestelniveau 

m Bestelinterval 

Formule van Camp 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Industriele systemen worden geconfronteerd met een alsmaar groeiende marktdruk met 
betrekking tot prijs, kwaliteit, leverprestatie en productdiversiteit. De fabricage-afdelingen 
van deze industriele systemen moeten daardoor efficient, kwaliteitsgericht, flexibel en 
innovatief zijn [Bol88]. 
Hopp [Hop99] onderschrijft deze bewering door te stellen: "In de huidige tijd, waarbij de 
invloed van de markt op het industriele systeem steeds groter wordt en tevens het mondiale 
karakter van de omgeving van het industriele systeem zijn invloed doet gelden, is het van 
levensbelang adequaat in te spelen op de eisen van de verschillende klanten. Een klant 
verwacht een grote productvariatie, een redelijke prijs, een hoge kwaliteit, een snelle levering 
en service". Om zijn continurteit te waarborgen zal het industriele systeem op de genoemde 
punten goed moeten presteren. 

Ook intern is een aantal doelstellingen te formuleren waaraan het industriele systeem moet 
voldoen. Zeer vereenvoudigd is een industrieel systeem voor te stellen als een black-box met 
aan een zijde een ingaande stroom van grondstoffen, informatie en energie (de input) en aan 
de andere zijde een uitgaande stroom van producten/diensten, informatie en afvalstoffen (de 
output). Binnen de grenzen van het systeem wordt de input getransformeerd naar output. 
Dit proces client winstgevend te verlopen, wederom met als doel de continurteit van het 
industriele systeem op de lange termijn te waarborgen. 

Winst is het verschil tussen de op brengEJten van het industriele systeem (de omzet) en de 
kosten voor het verkrijgen van de omzet. Een goede winstgevendheid is te realiseren door een 
hoge omzet te combineren met lage kosten. Door deze gedachte te verdiepen ontstaat een 
hierarchie van doelstellingen zoals in figuur 1.1 weergegeven. Figuur 1.1 laat de 
winstgevendheid zien als combinatie van de eerdere genoemde factoren. Tevens is te zien dat 
lage kosten ook lage kosten per eenheid impliceren. Om dit te bereiken zijn een laag 
voorraadniveau, een hoge doorzet en een hoge bezettingsgraad vereisten. Voor een laag 
voorraadniveau en een hoge doorzet is het van wezenlijk belang, dat de variabiliteit van het 
transformatieproces klein is. 

Voorwaarden voor het realiseren van een hoge omzet zijn een goede productkwaliteit en een 
goede customer service. Een goede customer service wordt bereikt door een snelle respons en 
het voeren van vele productvarianten. Een snelle respons vereist een korte doorlooptijd, een 
lage bezettingsgraad en/of hoge voorraadniveaus. Het voeren van vele productvarianten kan 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 2 

leiden tot hoge voorraden en een verhoging van de variabiliteit. Tenslotte gelden als 
voorwaarden voor het bereiken van een hoge productkwaliteit een korte doorlooptijd en een 
lage variabiliteit. 

Figuur 1.1: Hierarchie van doelstellingen [Hop99] 

Een aantal van de doelstellingen is strijdig. Zo is een hoog voorraadniveau vereist voor een 
snelle respons, terwijl een laag voorraadniveau wordt geeist voor het realiseren van lage 
kosten per eenheid. Daarnaast is voor het realiseri:m van lage kosten per eenheid een hoge 
bezettingsgraad noodzakelijk, terwijl voor een snelle respons een lage bezettingsgraad 
noodzakelijk is. Een laatste tegenstrijdigheid wordt gevonden in de wens naar vele 
productvarianten en derhalve een hoge variabiliteit; dit terwijl een lage variabiliteit wordt 
gewenst voor het bereiken van een hoge doorzet en laag voorraadniveau. 
Opgemerkt moet worden dat een korte doorlooptijd een gunstig effect heeft op zowel de 
kosten als de omzet. 

De doelstellingen komen in grate lijnen overeen met de punten als gevolg van de klanten- of 
marktbenadering en gelden vanuit het continuYteitsoogpunt voor ieder industrieel systeem. 
Echter afhankelijk van de business-strategie en de omgeving van het industriele systeem 
zullen de verschillende doelstellingen zwaarder of minder zwaar wegen. 

Dit onderzoek beperkt zich tot de besturing van het industriele systeem. Ret tempo waarmee 
de ontwikkelingen zich in dit gebied afspelen is hoog. Nadat de aandacht voorheen gericht 
was op het optimaliseren van de deelgebieden (functionele afdelingen) binnen een industrieel 
systeem komt de laatste jaren het integraal besturen in de belangstelling te staan. Door 
integraal besturen niet aileen toe te passen binnen het industriele systeem maar ook over de 
grenzen van het industriele systeem ontstaan de geYntegreerde enterprise en vervolgens de 
geYntegreerde supply chain. 
De nieuwste trend wordt gevormd door de internet-markets of de networked economy. Om 
hierin succesvol dee! te nemen is het vereist dat het industriele systeem alle voorgaande 
ontwikkelingen heeft doorlopen. 



Hoofdstuk 1. Inleiding 3 

Als de ontwikkelingen nog verder worden doorgezet is het mogelijk te komen tot een virtuele 
onderneming. Een dergelijke onderneming kan producten kopen en verkopen zonder dat het 
over een eigen productiesysteem beschikt. In figuur 1.2 is de evolutie van besturingssystemen 
schematisch weergegeven. 
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Figuur 1.2: Evolutie van besturingsystemen 

Dit onderzoek heeft als doel het zoeken naar een antwoord op de vraag hoe een keuze voor de 
architectuur van de roductiebesturing in relatie tot een bepaalde rod~ctiesituatie kan 
worden gebracht. Daartoe zullen verse i en e mi e s een 1teratuurstudie verkregen) 
architecturen en besturingsconcepten op grond van hun respectievelijke prestaties (met 
betrekking tot de (in het voorgaande) genoemde doelstellingen beoordeeld worden. Hierdoor 
ontstaat . de mogelijkheid uitspraken te doen over de toepasbaarheid van de 
besturingsconcepten in verschillende productiesituaties. 

In hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksgebied afgebakend en worden definities gegeven voor 
verschillende begrippen als architectuur, besturen, beheersen en controleren. Tevens worden 
de begrippen primair proces en productiesituatie nader toegelicht. 

Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van de verschillen in architecturen. Daarbij worden de voor
en nadelen van de architecturen nader belicht. Dit overzicht komt voort uit een 
literatuurstudie. 

In hoofdstuk 4 worden verschillende besturingsconcepten kort besproken en wordt aangegeven 
voor welke productiesituaties deze zich het beste lenen. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met 
een matrix waarin het toepassingsgebied van de verschillende besturingsconcepten is 
aangegeven. 



Hoofdstuk 1. Inleiding 4 

Hoofdstuk 5 behandelt een voorstel voor een eenvoudig gei:ntegreerd besturingsconcept, 
waarin het in de voorgaande hoofdstukken verkregen inzicht in architecturen en het 
toepassingsgebied van besturingsconcepten wordt gebruikt. Het besturingsconcept wordt aan 
de hand van een casus, aangaande de besturing van een meubelfabriek, toegelicht. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met suggesties voor verbeteringen aan het voorgestelde 
besturingsconcept. 

Hoofdstuk 6 geeft een nabeschouwing van het onderzoek. 

Hoofdstuk 7 geeft de conclusies van het onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek. 



Hoofdstuk 2 

Industrieel systeem 

Een industrieel systeem kan gezien worden als een verzameling van producten en een 
productiesysteem. In het productiesysteem spelen drie aspecten een belangrijke rol, namelijk 
de materiaal-, de informatie- en de energie(geld)stromen. De invloed van deze aspecten komt 
tot uitdrukking in de subsystemen van het productiesysteem: het fabricagesysteem (primair), 
het informatiesysteem (secundair) en het financiele systeem (tertiair). Binnen het 
informatiesysteem worden het fabricagebesturingssysteem en het financieelbesturingssysteem 
onderscheiden. De decompositie van een industrieel systeem in subsystemen is ontleend aan 
Brandts [Bra96] en wordt in figuur 2.1 weergegeven. 

lndustrieel systeem 

Product Productiesysteem 

Fabricage- lnformatiesysteem Financieel 
systeem (secundair) systeem 
(prim air) (tertiair) 

Fabricage- Financieel-
besturings- besturings-

systeem systeem 

Figuur 2.1: Decompositie van een industrieel systeem in subsystemen 

Andere decomposities van een systeem in subsystemen worden gegeven door Blumenthal 
[Blu74] en de Leeuw [Lee88]. Deze decomposities zijn in bijlage A opgenomen. 

De drie aangehaalde benaderingen hebben gemeen dat besturen plaats vindt d.m.v. 
informatie-uitwisseling tussen het besturingsysteem en het fabricagesysteem. Hierbij doet de 
vraag zich voor of de keuze van de architectuur, welke ten grondslag ligt aan het 
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Hoofdstuk 2. Industrieel systeem 6 

(fabricage)besturingssysteem in relatie gebracht kan worden tot de prestaties van het 
fabricagesysteem. Doel van dit onderzoek is het zoeken naar een antwoord op deze vraag. 

De subsystemen product, financieel besturingssysteem en tertiair systeem worden in dit 
verslag verder niet behandeld. V oar het fabricagesysteem (primair) en het fabricage
besturingssysteem (secundair) zullen in het vervolg van dit hoofdstuk een aantal begrippen en 
definities worden toegelicht. 

2.1 Primair systeem 

In deze paragraaf worden een aantal begrippeii en definities toegelicht welke betrekking 
hebben op het primair systeem. 

Primair systeem 
Binnen de methode MOVIS (Methodisch Ontwerpen Van Industriele Systemen) is het begrip 
"primair systeem" of "primair proces" een andere benaming voor het fabricagesysteem. 
Bertrand [Ber92] en Kramer [Kra92] hanteren een ruimere omschrijving voor het primair 
proces. Deze omschrijvingen zijn in bijlage B opgenomen. Voor het vervolg van dit onderzoek 
wordt met het primair proces uitsluitend het fabricagesysteem bedoeld, waarmee het aansluit 
bij het begrippenkader binnen MOVIS. 

In dit onderzoek wordt een fabricagesysteem gedefinieerd als: 

Een verzameling middelen, mensen en machines met als doel het in stand houden 
van een materiaalstroom. Dit betekent dat het fabricagesysteem, als primair 
systeem, bestaat uit een veelheid van processen die goederen transformeren via 
bewerken, vervormen, veranderen van aard, verplaatsen, opslaan en behandelen 
tot (eind)producten [Ren97]. 

Productiestructuren 
Wild [Wil71] maakt binnen fabricagesystemen onderscheid in continue systemen voor de 
procesindustrie en discrete systemen voor de fabricage van discrete producten. De continue 
systemen vallen buiten de context van dit onderzoek. Discrete systemen worden dikwijls 
ingedeeld in massa-, serie- en enkelstuksfabricage [Ren98], [Bro96]. Oak In 't Veld [Vel93] 
hanteert deze indeling maar kiest de productstroomgerichte structuur, groepsgewijze 
productie en de functionele structuur als benaming voor de verschillende structuren. 
Renders [RenOO] omschrijft een productiestructuur als een weergave van de architectuur van 
het fabricagesysteem. In deze productiestructuur wordt de wijze van structurering van de 
fabricage en het groeperen van de productiemiddelen vastgelegd, inclusief de routing van de 
goederen. In bijlage C zijn de voornaamste kenmerken van de verschillende 
productiestructuren opgenomen. 

Een indeling van productiestructuren gebaseerd op deze omschrijving is de indeling van 
figuur 2.2. Hierbij worden de seriegrootte, de productieflexibiliteit en de automatiseringsgraad 
als kenmerken gehanteerd. 
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Fabricagesystemen kunnen ook ingedeeld worden in voorraadgedreven systemen en 
klantorder-gedreven systemen. Hierbij worden vier verschillende situaties onderscheiden: 
produceren op voorraad (Make To Stock), assembleren op order (Assemble To Order), 
produceren op order (Make To Order) en inkopen en produceren op order (Engineer To 
Order) [Bro96]. 
Bertrand [Ber92] voegt aan deze indeling het produceren op centrale voorraad toe, als een 
mogelijkheid tussen produceren op voorraad en assembleren op order. 
Daarnaast maakt Batter [Bot93] verder onderscheid tussen inkopen en produceren op order, 
en ontwerpen, inkopen en produceren op order. Bovenstaande situaties zijn in figuur 2.3 
weergegeven. 
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Figuur 2.3: Productiesituaties als gevolg van de positie van het koop. 
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Als in de figuur bewogen wordt van produceren op voorraad (planafhankelijk) naar inkopen 
en produceren op order (klantorderafhankelijk) definieert het klant-order-ontkoppel-punt 
(koop) dat punt in het productieproces waar de order van generiek naar klantspecifiek 
overgaat. 
De positie van het koop is belangrijk omdat het bepaalt welk deel van het productie-systeem 
bestuurd wordt op basis van prognose (push) en welk deel op basis van klantorders (pull). 
Ret extra door Bertrand en Batter toegevoegde koop hebben geen invloed op de besturing 
van het primaire proces en worden daarom verder achterwege gelaten. De overige worden in 
bijlage D nader toegelicht. 

Met betrekking tot de positie van het koop client nog opgemerkt te worden dat er een tendens 
waar te nemen is waarbij de invloed van de klant op het productiesysteem steeds grater 
wordt. Dit heeft een verschuiving van het koop naar vroegere fasen van het productieproces 
tot gevolg. 

2.2 Secundair systeem 

In deze paragraaf worden een aantal begrippen en definities behandeld welke betrekking 
hebben op het secundair systeem. 

Secundair systeem 
Binnen de methode MOVIS wordt met het secundair systeem het informatiesysteem bedoeld. 
Zoals eerder beschreven bevat het informatiesysteem twee subsystemen, het fabricage
besturingssysteem en het financieelbesturingssysteem. Ret financieelbesturingssysteem zal in 
dit verslag verder niet behandeld worden. Wanneer in het vervolg van dit verslag gesproken 
wordt over een besturingssysteem wordt daarmee uitsluitend het fabricagebesturingssysteem 
bedoeld. 

Besturen 
In de literatuur is een groot aantal definities voor het begrip besturen te vinden. Enkele 
daarvan zijn in bijlage E opgenomen. Uit de verschillende definities volgt dat besturen een 
combinatie is van plannen en beheersen. 
Daarbij is plannen: het bepalen van de volgorde van de opdrachten voor het 
productiesysteem en het dirigeren van de planning. Beheersen is: het laten volgen van de 
gewenste richting (het proces of systeem laten verlopen zoals beoogd). 

Besturen wordt voor het vervolg van dit onderzoek gedefinieerd als: 

Een functie van het management waarbij het de materiaalleveranties en de 
productie-activiteiten plant, dirigeert en beheerst voor de totale fabriek [Bur87]. 
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Beheersen 
In 't Veld [Vel92] onderscheidt drie zaken die essentieel zijn voor beheersen: 
- er moet een doeltoestand zijn: welke uitvoer of welke toestand men het systeem wil laten 

bereiken, 
- het systeem moet in staat zijn om die doeltoestand te realiseren en 
- er moeten mogelijkheden zijn om het systeem te be'invloeden, waarbij het verband tussen de 

ingreep en het daaruit volgende gedrag bekend moet zijn. 

Deze omschrijving en de in bijlage F opgenomen definities hebben als gemeenschappelijke 
betekenis: het in bedwang houden van een proces of systeem. Burbidge en In 't Veld 
gebruiken hiervoor feedback en correctie. Daarbij is feedback het terugkoppelen van 
informatie over de toestand van een proces of systeem. Informatie verzamelen vindt plaats als 
het proces of systeem actief is, alleen dan kan dus sprake zijn van beheersen. 

Beheersen wordt voor het vervolg van dit onderzoek gedefineerd als: 

De functie waarbij een proces of systeem binnen een gegeven bereik wordt 
gehouden, door het verzamelen van proces- of systeeminformatie en het al dan 
niet doen van correctieve ingrepen op basis van deze informatie. 

Controleren 
Voor het begrip controleren zijn in bijlage G definities opgenomen. Opgemerkt moet worden 
dat het begrip controle ( als gevolg van het Engelse woordgebruik) een betekenis heeft in de 
zin van beheersen. Deze betekenis zal voor het vervolg van dit onderzoek achterwege worden 
gelaten. 

Controle wordt voor het vervolg van dit onderzoek gedefinieerd als: 

Toezicht houden op de toestand van een proces of systeem. 

Begrippenhierarchie besturen, beheersen en controleren 
Door het grafisch weergeven van de begrippen besturen, beheersen en controleren ontstaat 
een begrippenhierarchie (zie figuur 2.4). Ook Blumenthal [Blu74] en Kooiman [Koo90] 
onderschrijven een dergelijke gelaagde structuur in het begrippenkader rond de besturing van 
(industriele) systemen. 
In figuur 2.4 is zichtbaar dat besturen (conform de definitie) een combinatie is van plannen, 
dirigeren en beheersen. Beheersen is een combinatie van het al dan niet ingrijpen, informatie 
verzamelen en het controleren van het proces of systeem. Controleren is een onderdeel van 
beheersen. 
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Het woord architectuur stamt uit de Griekse taal en is een samenvoegsel van de woorden 
'archi', wat begin, start of principe betekent en 'tekton' wat staat voor metselaar, huis of 
bouwwerk. Architectuur krijgt daarmee de betekenis "het principe van een bouwwerk". 
Ook uit de in de bijlage H opgenomen definities komt veelvuldig de betekenis in de zin van 
structuur of samenhang van de verschillende componenten en hun interactie tot uitdrukking. 

Daarnaast volgt uit een aantal van de in bijlage H opgenomen definities dat de inhoud of de 
functionaliteit van de elementen relevant is. Ook in dit onderzoek is deze betekenis relevant. 

Door het definieren van het begrip architectuur als zijnde: de structuur en de functionaliteit 
van de elementen van een systeem, wordt een multidisciplinair kader voor het begrip 
geschapen. Hierbij wordt voor een systeem de definitie van In 't Veld [Vel92] gehanteerd. 

Architectuur wordt daarmee gedefinieerd als: 

De structuur en de functionaliteit van de elementen van een, afhankelijk van het 
door de onderzoeker gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid te 
onderscheiden verzameling elementen en de interacties tussen deze elementen (en 
eventuele interacties met andere elementen uit de totale werkelijkheid). 

2.3 Resume 

Om een goed inzicht in het onderzoeksgebied mogelijk te maken en om een vertroebeling van 
begrippen te voorkomen is in dit hoofdstuk een aantal begrippen en definities toegelicht. In 
dit onderzoek zullen de verschillende begrippen gehanteerd worden conform de gegeven 
definities en zal het begrippenkader zo nauwkeurig mogelijk worden aangehouden. 
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Architecturen 

Uit literatuuronderzoek blijkt dat voor de architectuur van besturingssystemen vijf 
basisvormen worden onderscheiden. Deze basisvormen [Dil93], weergegeven in figuur 3.1, 
worden in dit hoofdstuk toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een resume over de 
invloed van de architectuur van het (fabricage)besturingssysteem op de prestaties van het 
fabricagesysteem. 
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Figuur 3.1: Basisvormen voor architecturen van besturingssystemen [Dil93] 
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De architectuur van een besturingssysteem bepaalt in grote mate de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van het besturingssysteem. Voor een beter begrip omtrent de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van architecturen voor besturingssystemen worden eerst een aantal 
begrippen, ontleend aan Dilts [Dil93], geYntroduceerd. 

Bedrijfszekerheid wordt gedefinieerd als: 

Een maat voor de kans dat een besturingscomponent continu zal opereren volgens 
de specificatie, of te wel zonder storingen. 

Fouttolerant wordt gedefinieerd als: 

Een maat voor de mogelijkheid van een systeem om, indien er storingen optreden, 
(in mindere mate) door te produceren. 

Modificeerbaar wordt gedefinieerd als: 

Indien (permanente) veranderingen in bestaande componenten van het systeem 
eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. 

Uitbreidbaar wordt gedefinieerd als: 

Indien het eenvoudig is nieuwe componenten (permanent) aan de bestaande 
architectuur toe te voegen. 

Reconfigureren wordt gedefinieerd als: 

Het (tijdelijk) verwijderen en of toevoegen van systeemcomponenten bijvoorbeeld 
als gevolg van een storing. 

Aanpassen wordt gedefinieerd als: 

De lopende en toekomstige orders zodanig opnieuw plannen dat de totale 
systeemprestatie niet in gevaar komt. 

In de paragraven 3.1 t/m 3.5 worden de verschillende architecturen voor besturingssystemen 
kort toegelicht, waarbij tevens de voor- en nadelen aangegeven worden. Toelichting en voor
en nadelen komen voort uit het verrichte literatuuronderzoek [Bru99], [Bru98], [Lyn98], 
[Zwe98], [Ove96], [Duf96], [Dil93] en [Vee93]. In bijlage I is een uitgebreide toelichting van de 
verschillende architecturen opgenomen. 
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3.1 Gecentraliseerde architectuur 

Deze architectuur wordt gekarakteriseerd door een centrale eenheid die alle besturingstaken 
uitvoert. Het onderliggende systeem voert slechts commando's uit die ontvangen worden van 
de centrale besturingseenheid. 

Voordelen: 

Nadelen: 

• Centrale eenheid beschikt over alle systeeminformatie, dit maakt een 
goede optimalisatie mogelijk. 

• Reactietijd kan aanzienlijk grater zijn als bij heterarchische 
system en. 

• Afhankelijkheid van Mn centrale eenheid. 
• Modificaties of toevoegingen zijn slecht mogelijk. 

3.2 Zuiver hierarchische architectuur 

Een zuiver hierarchische architectuur wordt gekarakteriseerd door verschillende 
besturingsniveaus en de plaatsing van de verschillende besturingscomponenten in de vorm 
van een "piramide". Elk niveau heeft zijn eigen doel en functies. Alle activiteiten van het 
onderliggende (slaaf)niveau worden opgelegd door het supervisor (meester)niveau en dienen 
opgevolgd te worden. 

Voordelen: 

Nadelen: 

• Besturingssysteem kan in delen (bijv. per eenheid) worden 
ingevoerd. 

• Productieverbetering door korte reactietijden, als gevolg van het 
invoeren van lokale besturingscomponenten. 

• Verbeterde storingsongevoeligheid en een reductie van de 
ontwikkelingstijd en -kosten. 

• Hanteren van verschillende tijdschalen is mogelijk. 

• Lokale besturingscomponenten doorgaans niet voldoende krachtig en 
de high level controller heeft geen toegang tot gedetailleerde 
informatie. 

• Toename aantal communicatiekanalen tussen de verschillende 
niveaus. 

• Beperking van het dynamisch opvangen van storingen 
(reconfigureren) door vaste meester-slaaf verbindingen. Oak 
modificeren van het systeem is hierdoor zeer moeilijk. 

3.3 Gemodificeerde hierarchische architectuur 

In een paging een aantal tekortkomingen van de zuiver hierarchische architectuur te 
verhelpen is de gemodificeerde hierarchische architectuur ontstaan. Deze bezit ook de 
karakteristieke meester-slaaf verbindingen maar tevens verbindingen tussen de verschillende 
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besturingscomponenten van een niveau. De vaste meester-slaaf verbindingen worden hierdoor 
minder vast en er ontstaat een zekere mate van autonomie voor de verschillende niveaus. 

Voordelen: 

Nadelen: 

( 
• Voordelen genoemd bij zuiver hierarchische architectuur. 
• Snellere reactie op lokale omstandigheden door meer decentrale 

architectuur. 
• Verbetering van de bedrijfszekerheid en de fouttolerantie. 
• Delegeren van besturingstaken aan subsystemen 1s mogelijk, 

hierdoor wordt de high level controller ontlast. 

• Nadelen als bij de zuiver hierarchische architectuur met als 
uitzondering dat het uitvallen van hele takken van het systeem door 
het falen van een controller of een communicatiekanaal deels 
opgevangen kan worden door de rest van het besturingssysteem. 

• N adelen als gevolg van lokale autonomie. 

3.4 Heterarchische architectuur 

Als antwoord op de tekortkomingen van de drie voorgaande architecturen is de 
heterarchische architectuur ontwikkeld. Heterarchische architecturen hebben lokale autonome 
subsystemen die met elkaar communiceren d.m.v. een gedetailleerd netwerk. Er bestaan geen 
meester-slaaf verbindingen en daardoor oak geen high level controller. 
De gedachtengang die wordt gevolgd bij heterarchische besturingssystemen is dat volledige 
lokale autonomie en een cooperatieve benadering kunnen leiden tot beslissingen die resulteren 
in een goede overall prestatie. 

Voordelen: 

Nadelen: 

• Volledige autonomie 
• Hoge mate van fouttolerantie 
• Gereduceerde complexiteit door het toepassen van modulariteit en 

de gereduceerde koppeling van besturingscomponenten. 
• Besturingsmodules kunnen eenvoudig worden toegevoegd of 

verwijderd 

• Nadelen als gevolg limieten besturingscomponenten 
• Mogelijk optreden lokale optimalisatie, 
• Bij gecomputeriseerde systemen: geen standaard voor communicatie, 

gebrek aan. software en hoge vereiste capaciteit van het 
communicatie-netwerk 
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3.5 Holarchische architectuur 

De holarchische architectuur onderscheidt drie verschillende bouwstenen (holons): het 
resource-halon, het product-halon en het order-halon [Bru98]. In figuur 3.2 is een voorstelling 
van deze bouwstenen en hun interactie weergegeven. 
Naast het gebruik van deze bouwstenen bestaat de mogelijkheid om staf-holons toe te voegen, 
deze kunnen de basis-holons assisteren met extra expertise of gebruikt worden voor het 
implementeren van centrale algoritmen. 
In tegenstelling tot traditionele besturingssystemen kan het besturingssysteem bij holonische 
fabricage niet los gemaakt worden van het fabricagesysteem. 

executie 
kennis 

Productie 
kennis 

Proces 
kennis 

Figuur 3.2: Basisbouwstenen van een holarchische architectuur 

Productie vindt plaats doordat het order-halon een productieorder voor een bepaald product 
aangeboden krijgt. Deze informeert daarop bij het product-halon naar de benodigde 
bewerkingen en biedt de resource-holons de mogelijkheid in te schrijven op de verschillende 
bewerkingen door het uitbrengen van een offerte. Ret resource-halon met de meest gunstige 
offerte krijgt de bewerking toegewezen. Op deze manier worden alle benodigde bewerkingen 
verdeeld. Er vindt als het ware een veiling van de bewerkingen voor de productieorder plaats. 

De holarchische architectuur is een combinatie van een besturingsmethode en een 
architectuur. Doordat deze benadering van fabricagesystemen nag zeer jong is, is er weinig 
literatuur te vinden over de voor- of nadelen van de methode. Geconcludeerd mag worden dat 
het toepassen van een holarchische architectuur leidt tot een groat aantal minifabriekjes 
(resource-holons) binnen een overkoepelend (fabricage)systeem. Semler [Sem93] en van 
Amelsvoort [Ame94] hebben soortgelijke gedachten bij het invoeren van amoebe-fabrieken en 
zelfsturende teams. 

Voordelen: 

Nadelen: 

• Groot zelfregelend vermogen van de holons en daardoor een zeer 
stabiel systeemgedrag. 

• Complexiteit kan verminderd worden, door invoeren van aggregaat
holons, als een set van gerelateerde holons die geclusterd zijn. 

• Complex systeemgedrag door grate hoeveelheid interactie tussen een 
groat aantal low-level-holons. Daardoor moeilijk te begrijpen, te 
besturen en te voorspellen systeemgedrag. 
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3.6 Resume 

Uit de in de voorgaande paragrafen genoemde voor- en nadelen is het verleidelijk te 
concluderen dat de architectuur van een besturingssysteem van invloed is op het besturings
gedrag en daarmee op de prestaties van het fabricagesysteem. Deze conclusie is echter slechts 
ten dele waar. 

Binnen een besturingssysteem liggen beslissingsregels ten grondslag aan de besturingsfuncties. 
Het resultaat van een besturingsfunctie is afhankelijk van de aangeboden informatie en de, 
binnen de besturingsfunctie gehanteerde, beslissingsregel. 
De architectuur van een besturingsysteem bepaalt welke besturingsfuncties in welke 
componenten van het besturingsysteem gepositioneerd zijn. De positie van de besturings
functies binnen een architectuur is alleen van invloed op de weg die de informatie moet 
afleggen om bij de besturingsfunctie te komen. De positie heeft geen invloed op de uitkomst 
van de beslissingen. 

In enge zin heeft de architectuur van het besturingssysteem dan oak geen invloed op het 
besturingsgedrag en daarmee geen invloed op de prestatie van het fabricagesysteem. Schmitz 
[Sch98] komt in zijn onderzoekrapport tot een soortgelijke conclusie. 

In ruime zin heeft de architectuur van het besturingssysteem echter wel degelijk de in de 
voorgaande paragrafen genoemde voor- en nadelen tot gevolg, en daarmee zijn invloed op de 
prestaties van het fabricagesysteem. 

Door de snelle groei van de technologie en de, in hoofdstuk 1 geschetste, toenemende invloed 
van de omgeving op het industrieel systeem is een trend waarneembaar waarbij besturings
architecturen zich meer en meer bewegen in de richting van heterarchische architecturen. 
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Besturingsconcepten 

In het resume van hoofdstuk 3 is verwoord dat er met betrekking tot de invloed van de 
architectuur van het besturingssysteem op de prestatie van het fabricagesysteem een 
onderscheid gemaakt moet worden tussen een 'invloed in enge zin' en een 'invloed in ruime 
zin'. 
In · enge zin wordt het besturingsgedrag van het besturingssysteem bepaald door de 
gehanteerde beslissingsregels. Binnen een besturingssysteem liggen besturingsconcepten ten 
grondslag aan het totaal van beslissingsregels. 
In dit hoofdstuk wordt een aantal, in de literatuur beschreven, besturingsconcepten beknopt 
toegelicht. Aanvullende informatie is in bijlage J opgenomen. 

4.1 Manufacturing Resources Planning 

In de literatuur wordt de term Manufacturing Resources Planning vaak afgekort tot MRP II. 
MRP II staat echter niet op zichzelf, het is geevolueerd uit MRP I en Closed Loop MRP. In 
deze paragraaf worden daarom eerst MRP I en Closed Loop MRP gerntroduceerd alvorens 
MRP II wordt toegelicht. 

MRP I is, in tegenstelling tot wat de titel van deze paragraaf doet vermoeden, een afkorting 
voor Material Requirements Planning of vrij vertaald materiaal-behoefte-planning. MRP I is 
een set technieken zoals in figuur 4.1 weergegeven, welke gebruik maakt van een product
structuur (Bill of Material of BOM), voorraadgegevens en het hoofdproductieplan (Main 
Production Schedule of MPS) om een netto materiaalbehoefte te berekenen [Too96]. 
Deze netto materiaalbehoefte en de lever- en productietijden van de materialen worden 
vervolgens gebruikt om het vrijgiftemoment voor inkoop- en productieorders te bepalen. 
MRP I voert de materialen aan op basis van de geplande productie en wordt om deze reden 
een push-systeem genoemd. In bijlage J is een uitgebreidere beschrijving van MRP I 
opgenomen. 

17 



Hoofdstuk 4- Besturingsconcepten 18 

MPS 

I 
Productstructuur- MRP - Voorraad 
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Figuur 4.1: Overzicht MRP I 

Een beperking van MRP I is dat niet geverifieerd wordt of er capaciteit voor de 
productieorders beschikbaar is. Als er geen capaciteit beschikbaar is, kan er niet geproduceerd 
worden en is het (hoofd)productieplan niet realistisch. Door het toevoegen van een Capacity 
Requirements Planning (CRP) is het mogelijk de behoefte aan en de beschikbaarheid van 
capaciteit op elkaar af te stemmen. Dit leidt tot Closed Loop MRP [Ver93]. 

In figuur 4.2 zijn de componenten van Closed Loop MRP weergegeven. De term Closed Loop 
impliceert niet aileen dat het besturingsconcept alle componenten uit de figuur bevat, maar 
tevens dat terugkoppeling plaats vindt tijdens de executie, zodat het systeem ten allen tijde 
valide blijft [Too96]. 

Met Closed Loop MRP worden afzonderlijke planningsystemen tot een planningsysteem 
samengevoegd. 
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MRP ~------! 
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1 Nee 
Realistisch? 
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-"' 
01 
2 
~ 

Executie ----+' 

Figuur 4.2: Closed Loop MRP 

Met de introductie van MRP II wordt deze gedachtenlijn (het terugkoppelen van informatie 
en het samenvoegen van afzonderlijke (plannings)systemen) doorgezet en worden ook het 
business plan, de organisatiedoelstellingen, en tevens de afdeling marketing en verkoop in het 
systeem betrokken. Zo ook de financiele en fysieke voorraad-administratie die tot dan toe 
apart werden bijgehouden. 
Daarnaast wordt de ontwikkelingsafdeling in het systeem ge!ntegreerd met als gevolg dat de 
stuklijst, als weergave van de productstructuur, van een referentiedocument verandert in een 
besturingsdocument [V er93]. 
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In figuur 4.3 is de besturingsstructuur van MRP II weergegeven. De belangrijkste 
componenten worden in bijlage J nader toegelicht. 

Distribution 
Requirements 
Planning (DRP) 

Vraag 
management 

Master Production 
Scheduling (MPS) 

Material 

RougtH:ut 
~--.. Capacity 

Planning (RCCP) 

Figuur 4.3: Besturingstructuur MRP II 

De kern van MRP blijft echter steeds het berekenen van de ordergrootte en het vrijgifte
moment van de afhankelijke vraag (inkoop- en productieorders) op basis van de 
levertijdstippen van de onafhankelijke vraag ( eindproducten) . 

MRP kent de volgende voor- en nadelen: 

Voordelen: • Het kunnen organiseren en manipuleren van enorme hoeveelheden 
informatie van zowel producten als productie. 

Nadelen: • MRP gaat uit van vaste en voorspelbare bewerkingstijden. 
• Door de lange doorlooptijden voor de orders ( als gevolg van de 



Hoofdstuk 4. Besturingsconcepten 

cumulatie van de doorlooptijd van de afzonderlijke bewerkingen) is 
de onafhankelijke vraag minder betrouwbaar te voorspellen. 

• MRP combineert orders tot een serie. 
• De veiligheidsvoorraad is vaak onnodig. 
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Visser [Vis94] noemt verder als nadelen van MRP de complexiteit, het feit dat de planner 
vaak ver van de productievloer staat en dat MRP minder betrouwbaar resultaten geeft als de 
doorlooptijden kleiner worden en de frequenties hager. 

Gezien de genoemde voor- en nadelen moet het toepassingsgebied van MRP gezocht worden 
in een goed voorspelbare omgeving met betrekking tot de procestijden, waarbij de orders niet 
te al klein zijn. Het toepassingsgebied beslaat daarmee de productiesituaties aangegeven als 
massa- en seriefabricage. 

4.2 Kanbanbesturing 

Kanbanbesturing hoort bij de zogenaamde Just-In-Time(JIT)-filosofie. De JIT-filosofie kan 
omschreven worden als: het leveren van de juiste producten, op het juiste tijdstip, op de 
juiste plaats, in de juiste kwaliteit en de juiste hoeveelheid, waarbij de afnemener bepaalt wat 
juist is [Mon90]. Meer informatie met betrekking tot de JIT-filosofie is in bijlage J 
opgenomen. In deze paragraaf wordt de kanbanbesturing nader toegelicht. 

Het Japanse woord kanban betekent kaartje of signaal. Het besturingsconcept bestaat uit het 
initieren van productieactiviteiten en de goederenstroom met behulp van kanbans. In de 
literatuur worden twee soorten kanbanbesturing onderscheiden: besturing met een type 
kanbankaart en besturing met twee typen kanbankaarten. 

Bij de besturing met een type kanbankaart zijn de kanbans in de praktijk bevestigd aan 
containers. Lege containers bij een werkstation betekent dat er geproduceerd kan worden. Is 
er geen lege container beschikbaar dan mag er niet geproduceerd worden. Door afname van 
een product uit de container raakt deze leeg, een lege container autoriseert een werkstation 
een container (met een vaste hoeveelheid) van een bepaald product te produceren. Hiervoor 
zijn onderdelen nodig die in een andere container zitten. Ook deze container raakt leeg, 
hetgeen als autorisatie voor de onderdelenfabricage geldt om te gaan produceren (zie figuur 
4.4). JIT voert de materialen daarom niet aan op basis van de geplande productie maar door 
aanvulling van het feitelijke verbruik [Ber92]. Op deze manier wordt de productie als het 
ware door de productielijn getrokken. JIT wordt om deze reden een pull-systeem genoemd. 
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Figuur 4.4: Productiebesturing met een type kanbankaart 
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Als voor het overbruggen van de onderlinge afstand tussen de verschillende opeenvolgende 
productieprocessen transportmiddelen noodzakelijk zijn, wordt besturing met twee typen 
kanbankaarten toegepast (zie figuur 4.5). Daarbij worden transportkanbans en productie
kanbans onderscheiden (voorbeelden zijn in bijlage J opgenomen). 

Transport vindt plaats als gevolg van aanvulling van onderdelen bij de stations. Wanneer een 
container van een bepaald type benodigd is wordt allereerst de transportkanban losgemaakt 
van de container. Deze transportkanban wordt in een soort brievenbus bij het betreffende 
station gehangen en door de transporteurs teruggebracht naar de plaats waar het onderdeel 
wordt gefabriceerd. Zodra de transportkanban retour komt op de plaats waar het onderdeel 
wordt gefabriceerd, wordt de productiekanban van een valle container genomen en de 
transportkanban op deze container bevestigd. De productiekanban gaat terug naar het begin 
van het betreffende productietraject , waar deze fungeert als een nieuwe productieopdracht. 
De valle container wordt naar de verbruiksplaats getransporteerd. Het is verboden te 
transporteren of te produceren zonder een transport- of productiekanban [Ber92]. 
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Figuur 4.5: Productiebesturing met twee typen kanbankaart [Ber92] 
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Kanbanbesturing kent de volgende voor- en nadelen: 

Voordelen: • Een afname van de hoeveelheid voorraad op de werkvloer (work in 
process), en alle daaraan gekoppelde voordelen als verkorting 
doorlooptijd, verhoging return on investment, verhoging flexibiliteit, 
verminderde hoeveelheid incourant bij productmodificaties etc. 

• Productieseries zijn in de totale lijn even groat waardoor bij een 
gebalanceerde lijn geen verlies van productietijd optreedt ten gevolge 
van afstemmingsverschillen. 

• Bij storingen in een werkstation stopt de aanvoer naar dit station, en 
vindt derhalve geen ophoping van het work in process plaats. 

N adelen: • Kan niet toegepast worden in productie-omgevingen met lange 
omsteltijden, hoge procesvariabiliteit en onbetrouwbare machines. 
Door het toepassen van Continuous Improvement zijn deze problemen 
echter op te lassen. 

• Door continu beschikbaar hebben van (kleine) hoeveelheden 
tussenvoorraden aileen rendabel in productie-omgeving met hoge 
volumes en zekere regelmaat van de vraag. 

• Beperkt toepasbaar bij complexe apparatuur. 

Kanbanbesturing is in principe onmogelijk in productiesituaties met: 
- job-shop productie (geen vaste routing) 
- onvoorspelbare en/of zeldzame klantenvraag 
- teveel diversiteit aan machines enjof typen onderdelen [Ren94]. 
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Het toepassingsgebied van kanban komt daarmee te liggen in de medium- en groot
seriefabricage. 

4.3 Optimized Production Technology 

Optimized Production Technology (OPT) bestaat uit een managementfilosofie genaamd 
Theory of Contraints, en een softwarepakket. In deze paragraaf worden de belangrijkste 
aspecten van OPT toegelicht. In bijlage J is uitvoerige informatie over de filosofie en het 
softwarepakket opgenomen. 

De OPT-filosofie is een bepaalde marrier van denken over hoe een bedrijf geleid moet worden 
[ Gol87]. De filosofie stelt dat elke actie, handeling of beslissing het bedrijf nader tot haar doel 
moet brengen [Fox82]. Het doel van een bedrijf is volgens de filosofie: het genereren van geld, 
nu en in de toekomst. 

De prestaties van elk systeem zijn echter beperkt door een aantal bottlenecks die in het 
systeem aanwezig zijn. Ret identificeren van de bottlenecks, het optimaal benutten van de 
bottlenecks en het opheffen van de bottlenecks zijn dan ook drie activiteiten die herhaald 
doorlopen worden binnen OPT. 
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ldentificeren van de bottleneck 
Een bottleneck is een proces waarvan de capaciteit kleiner, of gelijk is aan de capaciteits
behoefte [Mon90]. In een fabricagesysteem is een bottleneck vaak te herkennen aan hoge 
voorraden voor de bottleneck en een hoge werkdruk in de bottleneck. 

Optimaal benutten van de bottleneck 
Om het optimaal benutten van een bottleneck te realiseren wordt gestreefd naar een 
bezettingsgraad van honderd procent. Dit is onder andere mogelijk door het verlenen van 
voorrang bij reparatie van storingen of het voorkomen van het nodeloos aanwenden van de 
bottleneck. 

Daarnaast dient bij de productieplanning alle aandacht te liggen op de bottleneck. Andere 
processen moeten als ondergeschikt aan de bottleneck gezien worden. Door het toepassen van 
het drum-buffer-rope principe (zie bijlage J) wordt een koppeling gerealiseerd tussen de 
planning van de bottleneck en de niet-bottlenecks, en is het mogelijk een optimale benutting 
van de bottleneck te verzekeren. Daarnaast worden door deze koppeling onnodige 
hoeveelheden work in process voorkomen. 

Opheffen van de bottleneck 
Opheffen van een bottleneck is mogelijk door het vergroten van de effectieve bewerkingstijd 
of de capaciteit. Hierbij kan gedacht worden aan het verkorten van de omsteltijd, de aanschaf 
van extra machines, het instellen van overwerk of ploegendienst of het uitbesteden van werk. 

Als voor- en nadelen van OPT kunnen genoemd worden: 

Voordelen: • Gebruikt het potentieel van het identificeren van bottlenecks door het 

Nadelen: 

afstemmen van de productie en de materiaalstroom op de bottlenecks. 
• Geeft inzicht in de operationele en financiele consequenties van 

beslissingen. 

• Noodzakelijk vertrouwen in door OPT gegenereerd schedule laat 
weinig ruimte voor inbreng operators en brengt daarmee acceptatie in 
gevaar. 

• Hoge mate van data-accuraatheid vereist 
• V aste routing per product vereist om bottleneck vast te stellen. 
• Beperkt omstellen op bottleneck leidt tot beperkt toepassingsgebied. 

Het toepassingsgebied van OPT is daardoor vooral gelegen in de groot- en de kleinserie 
fabricage. In een job-shop omgeving is het niet (of minder) toepasbaar omdat de vaste 
routing en het beperkte omstellen daar niet te realiseren zijn. Bij massafabricage is er sprake 
van uitgebalanceerde lijnen en biedt OPT geen toegevoegde waarde. 

4.4 Constant Work In Process 

Het principe van Constant Work In Process (Conwip) berust op het beheersen van het 
fabricagesysteem door gebruik te maken van slechts Mn autorisatieloop [Ren94] (zie figuur 
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4.6). Het principe van Conwip is daarmee soortgelijk als de principes van werklastbeheersing 
of input/output control. Conwip is een combinatie van pull en push besturing. 

_ _ _ ____ _ _ __ _ _ __ _______ ___ ___ ______ _ ______________ j 

___. = Productstroom ~ - - - - = Autorisatiestroom _. =Vraag 

Figuur 4.6: Principe van Conwip 

Conwip is ontworpen als een algemeen besturingsprincipe en gebruikt voor ieder onderdeel of 
product een unieke kaart (soortgelijk als bij kanban). Terugkoppeling van informatie over de 
vraag is binnen het systeem noodzakelijk. 

Als voor- en nadelen van Conwip kunnen genoemd worden: 

Voordelen: • Eenvoud, slechts een autorisatieloop. 
• Resulteert in een lage hoeveelheid onderhanden werk. 
• Geen beperking van het aantal bewerkingen in het productiesysteem 
• Geen beperking van het aantal onderdelen of producten als gevolg 

toepassen unieke kaarten. 

N adelen: • Mogelijk te eenvoudig, een enkele parameter kan niet genoeg zijn om 
het volledige productiesysteem te optimaliseren. 

• Geen controle van individuele voorraden mogelijk omdat alle 
onderdelen terecht komen in een voorraadpunt. 

Het toepassen van Conwip in de massafabricage resulteert in weinig toegevoegde waarde, hier 
wordt immers reeds een beperkt aantal orders gefabriceerd. Door de eenvoud en doordat er 
geen beperkingen zijn van het aantal bewerkingen of onderdelen kan Conwip worden 
toegepast in de groot- en kleinseriefabricage en tevens in een job-shop omgeving. 

4.5 Statistical Inventory Control 

Statistical Inventory Control (SIC) is een besturingsconcept waarbij het werkelijke verbruik 
van producten, onderdelen of ruw materiaal uit een voorraad leidt tot het plaatsen van een 
inkoop- of productieorder [Per92]. 

Binnen SIC worden verschillende uitvoeringsvormen onderscheiden. Deze uitvoeringsvormen, 
ook wel voorraad- of bestelsystemen genaamd, kunnen op grond van twee criteria in hoofd
groepen worden ingedeeld. De criteria zijn: de bestelseries en het besteltijdstip. Doordat beide 
criteria vast of variabel kunnen zijn ontstaan vier hoofdgroepen . 
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V aste bestelserie V ariabele bestelserie 

Variabel bestelmoment BQ-systeem BS-systeem 
Vast bestelniveau B, Vast bestelniveau B 
Bestelserie Q Bestelserie q 

Vast bestelmoment sQ-systeem sS-systeem 
Vast bestelmoment s Vast bestelmoment s 
Bestelserie Q Maximum voorraadniveau S 

Bestelserie q 

ST-systeem 
S=s 

Figuur 4.7: Voorraad- en bestelsystemen 

Uit figuur 4. 7 blijkt dat er vijf systemen worden onderscheiden: het BQ-systeem, het BS
systeem, het sQ-systeem, het sS-systeem en het ST-systeem als variant op het sS-systeem. In 
bijlage J is een toelichting van deze systemen opgenomen. 

Het kiezen van een voorraad- of bestelsysteem berust op meerdere criteria. Een daarvan is 
het verband tussen het voorraad- of bestelsysteem en het verloop van de vraag, een ander is 
de stabiliteit van het systeem. Door een juiste keuze van de criteria zijn ongewenste effecten 
als het Forrester-effect of Lumpy-demand te voorkomen. 

Alle systemen maken gebruik van voorraad. Aan het hanteren van voorraad zijn echter 
kosten verbonden. Deze kosten bestaan uit kosten voor het houden van voorraad en kosten 
voor het aanvullen van voorraad (bestelkosten). 
De sam van deze kosten client zo klein mogelijk te zijn. Dit is mogelijk door het optimaal 
bepalen van de bestelserie, het bestelmoment en het bestelniveau. De formule van Camp 
[Cam22] en de formule van het bepalen van het bestelniveau kunnen hierbij hulp bieden (zie 
bijlage J voor een toelichting). 

Als voor- en nadelen van Statistical Inventory Control kunnen genoemd worden: 

Voordelen: • Opvangen van afstemmingsverschillen tussen opvolgende stations is 
mogelijk. 

• Neutraliseren onzekerheid ten aanzien van de kwantiteit van de vraag 
is mogelijk. 

Nadelen: • Vasthouden van kapitaal wat in voorraad is opgeslagen. 
• Kosten voor het houden van voorraad. 
• Grote kans op lage omloopsnelheden. 
• Risico incourant geraken van de voorraad. 
• Risico inzake bederf, beschadiging, diefstal etc. 
• Geen terugkoppeling van fluctuaties in het verbruikspatroon, dit kan 

leiden tot hoge en onnodige voorraden. 
• V ertraagd doorgeven van informatie over de aktuele vraag. 
• Maakt geen gebruik van informatie over de toekomstige vraag. 
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Door het ontbreken van terugkoppeling van fluctuaties in het vraagpatroon leidt het 
toepassen van SIC in job-shop omgevingen tot ongewenste situaties. Bij massa- en grootserie
fabricage leidt het toepassen van voorraden (en het gevaar voor lokale optimalisatie) tot 
kostprijsverhogingen. Het toepassingsgebied van SIC beperkt zich daarmee tot de kleinserie
fabricage doch bij voorkeur niet in een job-shop omgeving. 

4.6 Werklastbeheersing 

Deze methode voor productiebesturing is ontwikkeld door Bechte, Kettner en Wiendahl 
[Wie87], [Wie95], en is oorspronkelijk bedoeld voor de productie van kleine series in een job 
shop omgeving. De methode heeft echter aangetoond een ruimer toepassingsgebied te kennen. 
Werklastbeheersing wordt in de literatuur ook regelmatig aangeduid onder de naam 
Workload Control of WLC. 

Als grondgedachte voor het opzetten van een besturingssysteem hanteert werklastbeheersing 
de volgende doelstellingen: korte doorlooptijden, hoge leverbetrouwbaarheid, lage voorraden 
(onder handen werk) en een hoge bezettingsgraad. 

Bij werklastbeheersing wordt een productiesysteem (bedrijf, afdeling, machine) middels een 
trechtermodel voorgesteld (zie figuur 4.8). Als input voor de trechter gelden de aankomende 
orders. De inhoud van de trechter (werkvoorraad) wordt gevormd door de geaccepteerde 
orders in voorraad en de orders in bewerking. De afgemelde orders vormen de output van de 
trechter. De uitstroomopening van de trechter heeft een beperkte doorlaat. Enerzijds is de 
doorlaat (maximale uitstroomopening) bepaald door de capaciteit van het productiesysteem, 
anderzijds wordt de doorlaat ( werkelijke uitstroomopening) bepaald door de de prestatie van 
het productiesysteem. 
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Peri ode 

1 Eind-
\Oorraad 

I 

Onderhanden 1 / 
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Figuur 4.8: Trechtermodel en doorloopdiagram 
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Uit het trechtermodel is op eenvoudige wijze het doorloopdiagram (zie tevens figuur 4.8) te 
verkrijgen. In deze figuur zijn het input- en het outputverloop weergegeven. Het input- en het 
outputverloop worden verkregen door de aangemelde, respectievelijk de afgemelde orders 
cumulatief in de tijd uit te zetten. In figuur 4.8 is de vertikale afstand tussen het input
verloop en het outputverloop de hoeveelheid onderhanden werk (werkvoorraad), welke 
verkregen wordt door een sommatie van de in het systeem ingevoerde orders waarvoor nog 
geen gereedmelding is ontvangen. De horizontale afstand tussen het inputverloop en het 
outputverloop vormt de doorlooptijd van het systeem. Verder is de hoek tussen de 
horizontale as en het outputverloop een maat voor de prestatie van het systeem. 

De filosofie achter werklastbeheersing is gebaseerd op het trechtermodel en de daaraan 
gerelateerde trechterformule: 

D l 
.. d Werkvoorraad 

oor ooptlJ = . 
Prestat1e 

Uit deze formule, die in een andere vorm tevens bekend staat als Little's Law [Hop99], mag 
worden geconcludeerd dat de doorlooptijd beheerst kan worden door het gericht bernvloeden 
van de werkvoorraad of de prestatie van het productiesysteem. Daar de prestatie afhankelijk 
is van de capaciteit van het productieproces ligt deze voor langere tijd min of meer vast. Als 
stuurgrootheid voor het beheersen van de doorlooptijd resteert dan de voorraad onder handen 
werk. De kern van werklastbeheersing is dan ook het beheersen van de doorlooptijd door 
middel van belasting georienteerde ordervrijgifte. 

Als voor- en nadelen van de werklastbeheersing kunnen genoemd worden: 

Voordelen: • Beheersing van de doorlooptijd. 
• Beperkte mogelijkheid tot voorraadvorming. 
• Storingen zichtbaar door ophoping onderhanden werk. 
• Bottleneck zichtbaar door hoge werklast. 

N adelen: • Productievoortgangsafwijkingen lei den tot grote varia ties in het 
aantal te accepteren orders. 

• Er wordt geen rekening gehouden met capaciteitsbehoefte van 
toekomstige orders. 

Als toepassinggebied van werklastbeheersing gelden de job-shop omgeving, de kleinserie
omgeving en in mindere mate de grootserie-omgeving. Bij massafabricage zijn de capaciteiten 
op elkaar afgestemd en biedt het toepassen van werklastbeheersing geen toegevoegde waarde. 

4. 7 Toepassingsgebied besturingsconcepten 

In de voorgaande paragrafen zijn een aantal in de literatuur beschreven besturingsconcepten 
toegelicht. Daarbij is voor ieder besturingsconcept het toepassingsgebied aangegeven. In deze 
paragraaf worden de besturingsconcepten op grond van hun toepassingsgebied in een matrix 
geplaatst. 
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Analoog aan Silver [Sil99] zijn de verschillende besturingsconcepten, met betrekking tot het 
toepassingsgebied, in figuur 4.9 gepositioneerd. De positionering is enerzijds het gevolg van de 
toepasbaarheid van de verschillende besturingsconcepten in combinatie met de productmix en 
anderzijds het gevolg van de toepasbaarheid in combinatie met de productiestuctuur. 

Met behulp figuur 4.9 is het mogelijk vast te stellen welke besturingsconcepten voor een 
bepaalde productiesituatie of productmix geschikt zijn. 
Voor de volledigheid zijn in de matrix een aantal besturingsconcepten opgenomen die niet in 
de voorgaande paragrafen zijn toegelicht, voor informatie m.b.t. deze concepten wordt 
verwezen naar de literatuur. 

Product
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structuur 

Job shop 

GT center 

GTcell 

GTflowline 
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Enkeistuks; 
custom 

WLC en Conwip en 
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veie producten 

OPT, WLC, SIC en 
Conwip 

Medium series; Grote series; 
enkeie hoofdproducten standard producten 

OPT, MRP, JIT en 
Conwip 

MRP, JIT en Conwip 

MRP,JITen 
Periodieke beoordeling/ 

cyciisch schedulen 

Figuur 4.9: Toepassingsgebieden van besturingsconcepten (gebaseerd op Silver) 

Om inzicht en gevoel te verkrijgen voor de relatie tussen een besturingsconcept en een 
productiestructuur zijn een aantal besturingsconcepten modelmatig geconfronteerd met een 
tweetal productiestructuren. 
De volgende combinaties zijn gemodelleerd en geanalyseerd: werklastbeheersing, Conwip en 
MRP in combinatie met een job shop, en kanban, Conwip en MRP in combinatie met een 
flow line. De opbouw, de functie en de werking van de processen en systemen van de 
modellen zijn in bijlage K opgenomen. Een beschrijving van de modellen in het formalisme X 
is in bijlage L opgenomen. 
Aan de hand van de uitgevoerde simulaties is d.m.v. een kwantitatieve beoordeling, gebaseerd 
op de parameters doorlooptijd, onderhanden werk (wip) en doorzet, inzicht verkregen in de 
onderzochte relaties. De resultaten van deze simulaties zijn in bijlage M opgenomen. 

4.8 Resume 

In dit hoofdstuk is een aantal besturingsconcepten inclusief de voor- en nadelen kort 
toegelicht. Daarbij is tevens het toepassingsgebied van de besturingsconcepten aangegeven. 



Het resultaat van dit hoofstuk is een matrix waarin de verschillende besturingsconcepten zijn 
weergegeven op basis van hun toepasbaarheid in combinatie met een bepaalde 
productiestructuur respectievelijk een bepaalde productmix. 
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Een geYntegreerd besturingsconcept 

In dit hoofdstuk wordt een voorstel voor een ( eenvoudig) geYntegreerd besturingsconcept 
gepresenteerd. Het besturingsconcept wordt aan de hand van een casus toegelicht. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal suggesties voor verbeteringen aan het 
gepresenteerde besturingsconcept. 

5.1 Voorstel besturingsconcept 

In hoofdstuk 1 is verwoord dat er met betrekking tot besturingssystemen een ontwikkeling 
gaande is waarbij seperate afdelingen binnen een industrieel systeem, uit optimalisatie
oogpunt, meer en meer integraal bestuurd gaan worden. Tevens is opgemerkt dat 
fabricagesystemen (en de daaraan gekoppelde besturingssystemen) als gevolg van de 
groeiende marktdruk efficient, kwaliteitsgericht, flexibel en innovatief moeten zijn. 
In hoofdstuk 3 is verwoord dat heterarchische besturingsarchitecturen een mogelijkheid 
bieden om aan deze eisen tegemoet kunnen te komen. 

Uitgaande van het bovenstaande, wordt een geYntegreerd besturingsconcept voorgesteld 
waarbij een integraal besturingssysteem (op fabrieksniveau) wordt gecombineerd met lokale 
besturingssystemen met beperkte autonomie (op afdelingsniveau). Het voorgestelde 
besturingsconcept combineert een hierarchische besturingsstructuur met (lokale) heter
archische eigenschappen. 

Om inzicht te verkrijgen in het functioneren van het besturingsconcept kan simulatie worden 
gebruikt. Simulatie is het geheel van probleembeschrijving, modelontwikkeling (inclusief 
verificatie, validatie en experimenteren van en met het model), het opstellen van een 
simulatieplan en het uitvoeren van simulaties [Sme87]. 
Simulatieresultaten kunnen worden beoordeeld op grond van systeemparameters bijvoorbeeld 
de gerealiseerde doorzet en doorlooptijd in relatie tot het WIP-niveau. 

Een relatie tussen de doorzet, de doorlooptijd en het WIP-niveau wordt verkregen door het 
hernoemen van de begrippen prestatie en werkvoorraad (in de uit hoofdstuk 4 gegeven 
trechterformule) als doorzet en WIP-niveau. De verkregen relatie luidt: 
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waarbij: OJ = WIP-niveau 

o = doorzet 
rp = doorlooptijd 
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Deze relatie staat bekend als Little's Law en geldt voor alle productiesysternen, oak die welke 
onderhevig zijn aan variabiliteit. 

Het kritieke WIP-niveau (OJ*) is gedefinieerd als: dat punt waarbij de doorzet (o) rnaxirnaal 

en de doorlooptijd ( rp) rninirnaal is [Hop99]. Of in forrnulevorrn: 

OJ • = 0 max X (/)ruin 

Voor de doorzet bij een gegeven WIP-niveau ro volgt: 

o = OJ / rp mit• als OJ :::; OJ* 

- m als OJ ~ OJ* - "l'ruax 

en voor de doorlooptijd voor een gegegeven WIP-niveau volgt: 

als OJ:::; OJ* 

als OJ~ OJ* 

w* 
WIP-niveau -

Figuur 5.1: Doorzet en doorlooptijd 

Uit de relaties volgt dat de doorzet en de doorlooptijd beheerst kunnen worden door het 
gericht beYnvloeden van het WIP-niveau. De besturing van een productiesysteern client 
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zodanig te zijn dat een WIP-niveau wordt gerealiseerd in de omgeving van het kritieke WIP
niveau. 
Deze gedachte wordt toegepast in het voorgestelde besturingsconcept. Wanneer het integraal 
besturingssysteem teveel orders vrijgeeft hebben de lokale besturingssystemen de mogelijkheid 
het WIP-niveau te beperken door het herplannen of uitbesteden van de orders. 

Het simuleren van het ge'integreerde besturingsconcept in combinatie met een 
fabricagesysteem, als geheel van een beschrijving van de processen van het model, de 
verificatie, de validatie, het opstellen van een simulatieplan en het uitvoeren van de 
simulaties zijn in verband met de tijdsduur van het onderzoek niet uitgevoerd. 

5.2 Toelichting besturingsconcept 

In deze paragraaf wordt het besturingsconcept aan de hand van een casus toegelicht. Het 
uitgangspunt van de casus zijn de productiestructuren van het fabricagesysteem van de B.V. 
Stoelen- en Meubelfabriek v/h C.H. Teurlincx en Meijers (T&M). 
N a een introductie van T &M wordt een model van het fabricagesysteem, het 
fabricagebesturingssysteem en de relaties tussen beide systemen (figuur 5.2) toegelicht. 

Introductie 
T &M in Oirschot is een producent van hoofdzakelijk eikenhouten stoelen, tafels en kasten. 
Deze producten worden in binnen- en buitenland afgezet. 

Vanaf de oprichting in 1860 tot 2000 is het bedrijf gevestigd geweest op een terrein dat grenst 
aan de historische dorpskern van Oirschot. In 2000 is het bedrijf verhuisd en heeft het zijn 
activiteiten voortgezet in een nieuwe vestiging op een nieuw industrieterrein te Oirschot. 

T&M biedt werkgelegenheid aan circa 70 medewerkers waarvan er circa 60 in de productie 
werkzaam zijn. Het bedrijf is organisatorisch in drie bedrijfsdelen opgesplitst. Het eerste 
gedeelte beslaat de administratie en de verkoop. Het tweede gedeelte beslaat de (hout)werf, 
de machinale werkplaats en de· montage, en het derde gedeelte beslaat de spuiterij en de 
expeditie. In bijlage N is een plattegrond van het bedrijf opgenomen. 

De (hout )werf beslaat het buitenterrein van het bedrijf, alsmede een aantal ( droog)hallen 
voor de opslag en of het drogen van (hout)materiaal. 

De machinale werkplaats is gevestigd in een grote ruimte. In deze afdeling worden een aantal 
conventionele houtbewerkingsmachines en C.N.C.-gestuurde machines gebruikt voor de 
onderdelenfabricage. 

De montage vindt plaats in een vijftal separate montageplaatsen, welke gevestigd zijn in een 
ruimte. Montage geschiedt voornamelijk handmatig. In de ruimte voor de montage vindt 
tevens de opslag van onderdelen en de opslag van gemonteerde stoelen, tafels en kasten 
plaats. 
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De spuiterij bestaat uit een grote geautomatiseerde spuitlijn met droogcapaciteit en vier 
kleinere spuitlocaties. In de ruimte waar de spuiterij is gevestigd vindt tevens tijdelijke opslag 
van onderhanden werk plaats. De opslag heeft betrekking op producten die meerdere 
( spui terij) hewer kingen moeten ondergaan. 

In de expeditie vindt een tijdelijke opslag van (semi)gereed product plaats en de afwerking 
van de uit te leveren producten. Handelingen die hierbij plaats vinden zijn bijvoorbeeld het 
monteren van een zitting of het inpakken van de producten. Producten die gereed zijn voor 
verzending worden in een van de vrachtwagenbeladingsvakken geplaatst. 

Het model T &M 
Het fabricagesysteem bij T&M bestaat uit de werf, de machinale werkplaats , de montage, de 
spuiterij en de expeditie. Vanwege de eenvoud van de activiteiten op de werf en in de 
expeditie, alsmede de relaties met de omgeving is ervoor gekozen deze twee afdelingen 
rechtstreeks onder het integraal besturingssysteem te plaatsen. 

lnlwop
orcler 

levwcr 

Levering 
inkoop 

Verklaring symbolen: 

Proces "naam" 

Systeem "naam" 

Communicatielwnaal 

Systeemgrens 

Systeem en proces beschrijving: 

MRP: lntegraal besturingssysteem 
gebaseerd op MRP 

WLC: Lolwak besturingssysleem 
gebaseerd op werklastbeheersing 

Conwip: Lolwal besturingssysteem 
gebaseerd op Conwip 

C: Lolwal besturingssysteem 
gebaseerd op ajiverkingsregels 

W: 
Mw: 
B: 
M: 
Sp: 
E: 
L: 
Markt: 
Ex/: 
Ex2: 

Orrlcr 

cxpmar 

Lever;ng 
orcler 

Werf 
Machinale werkp/aats 
Buigerij (extern) 
Montage 
Spuiterij 
Expeditie 
Leveranciers 
Markt 
Extern/ 
Extern2 

De gestippe/d weergegeven processen maken geen dee/ uil van hetwerkelijke 
fabricagesysteem van T&M. De:e processen worden later in de:e paragraaf 
om modelmatige redenen toegevoegd. 

Figuur 5.1: Basismodel T&M 
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Voor de machinele werkplaats, de montage en de spuiterij is boven iedere afdeling een lokaal 
besturingssysteem geplaatst. Deze lokale besturingssystemen ontvangen commando's van het 
integraal besturingssysteem en dragen zorg voor de uitvoering van de commando's door de 
ondergelegen afdeling. Voor de in dit onderzoek betrokken lokale besturingssystemen wordt 
verwezen naar bijlage J. 

Het model T&M bestaat uit drie niveaus. Figuur 5.1 geeft het eerste en hoogste niveau van 
het model weer. Het eerste niveau bestaat uit 6 systemen en 8 processen. Deze system en en 
processen worden hierna in hoofdlijnen toegelicht. 
Door het uitwerken van de systemen in weer afzonderlijke systemen en processen wordt het 
tweede niveau van het model verkregen. Het tweede niveau van het model is in bijlage 0 
weergegeven. In deze bijlage worden tevens alle systemen en processen, welke in het tweede 
niveau van het model voorkomen, toegelicht. 

Het systeem Markt 
Het systeem Markt is een extern systeem. Dit systeem is d.m.v. het kanaal marmrp 
verbonden met het integraal besturingssysteem (proces MRP) en d.m.v. het kanaal expmar 
met het systeem E (Expeditie). 
Binnen het systeem Markt worden de orders voor het totale systeem gegenereerd en via het 
kanaal marmrp naar het integraal besturingssysteem gezonden. Het systeem Markt ontvangt 
via het kanaal expmar de door het totale systeem geproduceerde orders. 

Het proces MRP 
Het proces MRP vormt het integraal besturingssysteem en hanteert MRP als 
besturingsconcept. Als motivatie voor dit besturingsconcept geldt dat MRP de afgelopen 
decennia veelvuldig als integraal besturingssysteem is en wordt toegepast en dat MRP in 
staat is enorme hoeveelheden informatie met betrekking tot producten en productie te 
manipuleren. 

Het integraal besturingssysteem is d.m.v. de kanalen marmrp en mrplev met het systeem 
Markt respectievelijk het systeem L (Leveranciers) verbonden. Daarnaast is het integraal 
besturingssysteem d.m.v .. de kanalen mrpwer, mrpwlc, mrpconl, mrpcon2 en mrpexp met het 
proces W (Werf), de processen van de lokale besturingssystemen en het systeem E verbonden. 

De functie van het integraal besturingssyteem is het ontvangen van orders, het periodiek 
berekenen van de vrijgiftemomenten voor inkoop- en productieorders op basis van de 
leverdatum, de productstructuur en de doorlooptijd en het vrijgeven van de inkoop- en 
productieorders. 

In een aantal stappen zal de werking van het proces MRP als integraal besturingssysteem 
worden toegelicht. 

Stap 1. 
De ontvangen orders worden aan de brutobehoefte aan eindproducten ( als gevolg van 
reeds ontvangen orders) toegevoegd. Deze brutobehoefte aan eindproducten wordt ook de 
brutobehoefte voor niveau 0 van de productstructuur of de brutobehoefte van de 
onafhankelijke vraag genoemd. 
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Stap 2. 
Aan het begin van iedere planperiode wordt uit de brutobehoefte de nettobehoefte aan 
eindproducten met behulp van het MRP-algoritme berekend. 

Stap 3. 
Om op tijd in de nettobehoefte te kunnen voorzien moet het productieplan voor het 
eindproduct zodanig worden opgesteld dat geldt dat de som van het vrijgiftemoment van 
de laatste (reeks) bewerking( en) en de doorlooptijd van deze (reeks) bewerking( en) kleiner 
is dan het behoeftemoment van de nettobehoefte. 

Stap 4. 
Om tot een eindproduct te kunnen komen moeten op het vrijgiftemoment alle voor het 
eindproduct benodigde componenten (niveau 1 van de productstructuur) aanwezig zijn. 
Hieruit volgt dat de brutobehoefte voor de voor het eindproduct benodigde componenten 
gelijk is aan het productieplan voor het eindproduct. 

Stap 5. 
Vervolgens worden voor alle componenten ( niveau 1 van de productstructuur) de 
hierboven beschreven stappen nogmaals uitgevoerd. Dit resulteert in een productieplan 
voor deze componenten en daaruit een brutobehoefte voor de componenten en of 
grondstoffen van niveau 2 van de productstructuur. 

Stap 6. 
Door het herhaald uitvoeren van de stappen te continueren voor de totale product
structuur is het mogelijk vrijgiftemomenten van inkoop- en productieorders voor de totale 
afhankelijke vraag te berekenen. 

Stap 7. 
De inkoop- en productieorders worden op het vrijgiftemoment en afhankelijk van de 
bestemming naar de het systeem L, het proces W, de processen WLC, Conwip of C 
(Controller) of het systeem E gezonden. 

Een eerste aanzet tot het beschrijven van het model, wat kan dienen als kwantitatieve 
onderbouwing van het voorgestelde besturingsconcept, wordt gegeven door het samenvatten 
van het hoven omschreven stappenplan in een algoritme. Dit algoritme is weergegeven in 
pseudo-code en luidt: 

i:= 0 
*[ i <= diepte productstructuur 

-> j:= 1 
*[ j <= benodigd aantal componenten voor niveau i 

-> [ i = o -> brutobehoefte.i.j := brutobehoefte.i.j + nieuwe orders eindproduct 
I i > 0 -> brutobehoefte.i.j := productieplan.i-1.parent(j) 
l 

nettobehoefte.i.j := MRP(brutobehoefte.i.j) 
productieplan.i.j := HPP(nettobehoefte.i.j) 
j:= j + 1 

; i := i + 1 

waarbij i: een variabele die het niveau in de productstructuur 
weergeeft 



Hoofdstuk 5. Een gelntegreerd besturingsconcept 36 

j: een variabele die de j-de component van een niveau 
weergeeft 

brutobehoefte.i.j: een lijst die de brutobehoefte op niveau i voor component 
j weergeeft 

nettobehoefte.i.j: een lijst die de nettobehoefte op niveau i voor component 
j 
weergeeft 

parent (j) : een variable die het "product" waarin component j 
verwerkt is weergeeft 

MRP(brutobehoefte.i.j): de functie MRP metals argument de brutobehoefte.i.j, 
deze functie geeft de nettobehoefte.i.j als resultaat 

HPP(nettobehoefte.i.j): de functie HPP metals argument de nettobehoefte.i.j, 
deze functie geeft het productieplan.i.j als resultaat 

Resultaat van dit algoritme zijn de productieplanningen voor de onafuankelijke en de 
afuankelijke vraag voor een eindproduct. Indien er meerdere eindproducten zijn client het 
algoritme voor ieder eindproduct doorlopen te worden. 

Het systeem L: Leveranciers 
Het systeem L is een extern systeem en is d.m.v. het kanaal mrplev verbonden met het 
integraal besturingsysteem (proces MRP) en d.m.v. het kanaallevwer met het proces W. 
Het proces zorgt voor de materiaalleveranties en verricht deze functie door de ontvangst van 
een inkooporder van het integraal besturingsysteem en het direct verzenden van de gevraagde 
materialen naar het proces W. 

Het proces W: Werf 
Het proces W is d.m.v. de kanalen Jevwer, mrpwer, wermac, wermon, werspu en werexp met 
andere processen of systemen verbonden. 
Het kanaal levwer verbindt het proces met het systeem L en client voor de ontvangst van de 
te leveren materialen, het kanaal mrpwer verbindt het proces met het proces MRP en client 
voor de ontvangst van de productieorders (vrijgifte-opdrachten), het kanaal wermac verbindt 
het proces met het systeem Mw (Machinale werkplaats) en client voor het verzenden van de 
vrij te geven materialen. De overige kanalen wermon, werspu en werexp (die in figuur 5.1 niet 
zijn weergegeven) verbinden het proces met respectievelijk het systeem M (Montage), het 
systeem Sp (Spuiterij) of het systeem E. Deze kanalen dienen tevens voor het verzenden van 
materialen ( inkoopdelen). 

De functie van het proces W is het ontvangen van de geleverde materialen, de tijdelijke 
opslag van deze materialen en het vrijgeven van materialen nadat een productieorder is 
ontvangen. Hiermee is tevens de werking van het proces verwoord. 

Het proces WLC: WorkLoadControl 
Het proces WLC vormt het lokaal besturingssysteem voor het systeem Mw. Het systeem Mw 
wordt het best getypeerd als een job-shop. Uit figuur 4.9 (hoofdstuk 4) blijkt dat 
Werklastbeheersing, Conwip en het toepassen van volgorderegels als geschikte besturings
concepten voor een dergelijke productiestructuur gelden. In deze casus is Werklastbeheersing 
als besturingsconcept voor het systeem Mw geselecteerd. 

Het proces WLC is d.m.v. het kanaal mrpwlc met het proces MRP verbonden en d.m.v. een 
groot aantal kanalen (niet alle weergegeven in figuur 5.1) verbonden met het systeem Mw. 
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De functie van het besturingssysteem voor het systeem Mw is het ontvangen van 
productieorders (machinale werkplaatsopdrachten) en het afhankelijk van de werklast, van de 
bij de productie betrokken werkstations, beslissen tot het vrijgeven danwel het uitbesteden 
van de productieorders. 

De werking van het proces WLC wordt aan de hand van een aantal stappen toegelicht. 

Stap 1. 
Aan het begin van iedere planperiode ontvangt het proces WLC de in die periode uit te 
voeren productieorders van het proces MRP. Deze orderontvangst fungeert als initiatie 
voor het opvragen van de werklast van de in het systeem Mw aanwezige werkstations. 

Stap 2. 
V ervolgens wordt per order de werklast van de bij de productie betrokken werkstations 
gesommeerd met de de werklast van de vrij te geven order. 

Stap 3. 
Een productieorder wordt vrijgegeven indien de werklast van alle werkstations onder een 
maximale waarde blijft. Is dit niet het geval dan moet de productieorder opnieuw (in een 
andere periode) worden gepland of worden uitbesteed. In deze casus wordt de tweede optie 
geprefereerd. Hiervoor is het systeem Exl (Externl) aan het model toegevoegd. 

Ook hier worden bovenstaande stappen samengevat in een algoritme. 

ontvang orderpakket 
-> vraag ieder werkstation de werklast en sommeer deze tot een overall-werklast 

*[ len(orderpakket) > 0 
-> temp-werklast :=scm overall-werklast + werkinhoud(hd(orderpakket)) 

conditie := vergelijk(temp-werklast, maximun) 
[ conditie -> order vrijgeven 

; overall-werklast:= temp-werklast 
not conditie -> uitbesteden 

orderpakket:= tl(orderpakket) 

waarbij overall-werklast: 

len(orderpakket): 

temp-werklast: 

hd ( orderpakket) : 

conditie: 
vergelijk: 

tl(orderpakket): 

een variabele die de totale werklast van alle werkstations 
weergeeft 
de functie lengte met als argument de lijst orderpakket, 
deze functie geeft het aantal elementen in een lijst 
een variabele die de scm van de overall-werklast en de werk
inhoud van de order weergeeft 
de functie head met als argument de lijst orderpakket, 
deze functie geeft het eerste element van een niet lege lijst 
een voorwaarde met de naam "conditie" 
de functie vergelijk met als argumenten de temp-werklast en de 
maximaal toegestane werklast, deze functie geeft true of false 
als resultaat 
de functie tail met als argument de lijst orderpakket, 
deze functie verwijdert het eerste element van een niet lege 
lijst 

Het systeem Mw: Machinale werkplaats 
Het systeem Mw is d.m.v. het kanaal wermac met het proces W en d.m.v. het kanaal 
macmon met het systeem M verbonden. 
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Verder is het d.m.v. de kanalen macbui, buimac, macexl en exlmac verbonden met het 
proces B (Buigerij) respectievelijk het systeem Exl. 
Tenslotte is het systeem Mw d.m.v. een groat aantal kanalen met het lokale besturingssyteem 
(proces WLC) verbonden. 

Het systeem Mw bestaat uit een proces Bmw (BufferMachinalewerkplaats), een proces V 
(Verdeler) en drieendertig systemen W 1 t/m 33 (Werkstation.i). Voor een nadere toelichting 
omtrent deze systemen en processen wordt verwezen naar bijlage 0. 

De functie van het systeem Mw is het ontvangen van materialen en productieorders, het 
uitvoeren van deze orders op de materialen, en het leveren van de geproduceerde onderdelen 
aan het systeem M. 

Binnen het systeem Mw begint de productie van onderdelen met de ontvangst van een 
productieorder afkomstig van het lokale besturingsysteem (proces WLC). Deze productieorder 
kan ( afhankelijk van de werklast van de bij de productie betrokken werkstations) intern of 
extern geproduceerd worden. 
Een interne order wordt conform het bewerkingsvoorschrift op de verschillende werkstations 
bewerkt. Daarbij kan het voorkomen dat het bewerkingsvoorschrift een buigbewerking 
voorschrijft, in dat geval wordt het onderdeel in wording tesamen met het bewerkings
voorschrift naar het proces B gezonden. Dit proces voert de buigbewerking uit en zendt het 
onderdeel in wording en het bewerkingsvoorschrift retour, waarna het resterende deel van het 
bewerkingsvoorschrift wordt uitgevoerd. 
Een externe order wordt naar het systeem Exl gezonden. Dit systeem voert het volledige 
bewerkingsvoorschrift uit en zendt daarna het ontstane onderdeel retour. 
Onderdelen waarvoor het volledige bewerkingsvoorschrift is uitgevoerd worden naar het 
systeem Montage gezonden. 

Het proces Conwip 
Het proces Conwip vormt het lokaal besturingssysteem voor het systeem M. 
Het systeem M wordt het best getypeerd als kleinserie-fabricage. Uit figuur 4.9 volgt dat 
Optimized Production Technology, Werklastbeheersing, Statistical Inventory Control en 
Conwip geschikte besturingsconcepten voor deze productiestructuur zijn. Voor het 
besturingssysteem voor de montage is Conwip als besturingsconcept geselecteerd. 
Het proces Conwip is d.m.v. het kanaal mrpconl met het integraal besturingssyteem 
verbonden en d.m.v. de kanalen conmon en monconl en moncon2 met het systeem M. 

De functie van het lokaal besturingssysteem voor het systeem M (proces Conwip) is het 
ontvangen van productieorders (montageopdrachten), het controleren of alle onderdelen en 
inkoopdelen voor een productieorder in voldoende aantallen aanwezig zijn en het afhankelijk 
van de hoeveelheid orders in het systeem M beslissen tot het vrijgeven of uitbesteden van de 
prod uctieorders. 

De werking van het proces Conwip wordt aan de hand van een aantal stappen toegelicht. 

Stap 1. 
Aan het begin van iedere planperiode ontvangt het proces Conwip de in die periode uit te 
voeren productieorders. 
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Stap 2. 
Voor iedere productieorder wordt, door het verzenden van de order (gecombineerd met een 
label 'check') naar het systeem M, gecontroleerd of de benodigde onderdelen en 
inkoopdelen aanwezig zijn. Zijn alle benodigde onderdelen en inkoopdelen in voldoende 
aantallen aanwezig dan wordt de order retour gezonden aan het besturingssysteem. Indien 
de benodigde aantallen niet of niet in voldoende aantallen aanwezig zijn, blijft de order in 
het systeem M bewaard. Na ontvangst van nieuwe leveringen vindt een nieuwe controle op 
de aanwezigheid van de benodigde aantallen voor de bewaarde orders plaats. 

Stap 3. 
Is het level onderhanden werk kleiner dan een maximale waarde dan wordt order 
(gecombineerd met een label 'intern') naat het systeem M verzonden. Het level 
onderhanden werk wordt daarbij met een verhoogd. 
Is dit niet het geval dan moet de order opnieuw worden gepland of worden uitbesteed. 
Evenals bij het lokale besturingssysteem voor de machinale werkplaats wordt ook hier het 
uitbesteden van de order geprefereert. Voor het verwerken van uit te besteden orders is 
het systeem Ex2 (Extern2) toegevoegd. Ook uit te besteden orders worden (gecombineerd 
met een label 'extern') naar het systeem M verzonden.) 

Stap 4. 
Indien een order gereed is, ontvangt proces Conwip een signaal ten teken dat het level 
onderhanden werk met een verlaagd moet / kan worden. 

Ook dit stappenplan kan met behulp van pseudo-code worden samengevat: 

ontvang orderpakket 
*[ len(orderpakket) > 0 
->order:= hd(orderpakket); orderpakket:= tl(orderpakket 

; zendt order,check naar de montage 
I ontvang order,check retour 
-> [ wip < wipmax; zendt order,intern naar de montage 

-> wip:= wip + 1 
I wip >= wipmax; zendt order,extern naar de montage 
-> skip 
l 

ontvang signaal gereed 
-> wip:= wip - 1 
l 

waarbij order,check: 
wip: 
wipmax: 

Het systeem M : Montage 

een object met de naam order en een extentie "check" 
een variabele die het level onderhanden werk weergeeft 
een variable die het maximum toegestane level onderhanden werk 
weergeeft 

Het systeem M is d.m.v. het kanaal wermon verbonden met het proces W, d.m.v. het kanaal 
macmon met het systeem Mw en d.m.v. het kanaal monspu met het systeem Sp. Verder is 
het d.m.v. de kanalen monex2 en ex2mon verbonden met het systeem Ex2 en d.m.v. de 
kanalen conmon, monconl en moncon2 met het lokale besturingssysteem (proces Conwip). 
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De functie van het systeem M is het ontvangen van onderdelen, inkoopdelen en 
productieorders, het uitvoeren van deze orders, en het leveren van de gemonteerde producten 
aan de spuiterij. 

Binnen het systeem M begint het monteren van de onderdelen tot halfproducten met de 
ontvangst van een productieorder afkomstig van het lokaal besturingsysteem (proces 
Conwip). Deze productieorder kan (afhankelijk van het level onderhandenwerk) intern of 
extern geproduceerd worden. 
Een interne order wordt binnen het systeem M geproduceerd en een externe order wordt naar 
het systeem Ex2 gezonden. Het systeem Ex2 zendt het gemonteerde product aan de montage 
retour. 
Gemonteerde producten worden naar het systeem Sp gezonden. 

Het proces C: Controller 
Het proces C vormt het lokaal besturingssysteem voor het systeem Sp en is d.m.v. het kanaal 
mrpcon2 met het integraal besturingssyteem (proces MRP) verbonden en d.m.v. de kanalen 
conspu, spuconl en spucon2 met het systeem Sp. 

De functie van het besturingssysteem voor de spuiterij (proces C) is het ontvangen van 
productieorders (spuiterij-opdrachten) en het combineren van de orders op basis van de te 
spuiten kleur. Combineren van de orders is toegestaan zolang de levertijd van de orders niet 
in gevaar komt. 

Het besturingssysteem voor het systeem Sp ontvangt productieorders van het proces MRP. 
Beoordeeld wordt of het mogelijk is deze orders, op basis van de te spuiten kleur, te 
combineren met een andere in het systeem Sp aanwezige orders zonder de levertijd in gevaar 
te brengen. Is dit mogelijk dan worden de orders aan de reeds aanwezige orders voor dezelfde 
kleur toegevoegd. Is dit niet mogelijk dan worden de orders als enkelvoudige orders 
vrijgegeven. 

Het systeem Sp: Spuiterij 
Het systeem Sp is d.m. v. de kanalen conspu, · spuconl en spucon2 met het lokaal 
besturingssysteem verbonden, d.m.v. het kanaal werspu met het proces W, d.m.v. de kanalen 
monspul en monspu2met het systeem Men d.m.v. het kanaal spuexp met het systeem E. 

Het systeem Sp bestaat uit de processen Bspl (BufferSpuiterijl), Bsp2 (BufferSpuiterij2) en Sp 
(Spuiterij). Voor een nadere toelichting omtrent deze processen wordt verwezen naar bijlage 
0. 

De functie van het systeem Sp is het ontvangen van gemonteerde producten, inkoopdelen en 
productieorders, het uitvoeren van deze orders en het leveren van gespoten producten aan het 
systeem E. 

Binnen het systeem Sp begint het spuiten van de gemonteerde producten met de ontvangst 
van een productieorder afkomstig van het lokaal besturingsysteem. Een productieorder kan 
als enkelvoudig of als te combineren order zijn vrijgegeven. 
Voor een enkelvoudige order worden de benodigde gemonteerde producten en inkoopdelen 
geselecteerd en in de wachtrij voor de spuiterij geplaatst. Ook voor de te combineren order 
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worden de benodigde materialen geselecteerd doch deze worden aan de reeds in de wachtrij 
aanwezige orders (voor dezelfde kleur) toegevoegd. 
Telkens wanneer communicatie tussen het proces Bsp2 en het proces Sp mogelijk is, wordt het 
eerste element (enkelvoudige order of combinatie van orders) uit de wachtrij genomen en 
naar het proces Sp gezonden. Het proces Sp informeert het lokale besturingssysteem en voert 
de spuitbewerkingen uit. 
Producten die alle benodigde spuitbewerkingen hebben ondergaan worden naar het systeem E 
gezonden. 

Het systeem E: Expeditie 
Het systeem E is d.m.v. het kanaal mrpexp met het integraal besturingssysteem verbonden, 
d.m.v. het kanaal werexp met het proces W, d.m.v. het kanaal spuexp met het systeem Sp en 
d.m.v. het kanaal expmar met het systeem Markt. 

De functie van het systeem E is het ontvangen van gespoten producten, inkoopdelen en 
productieorders (expeditie-opdrachten). En tevens het uitvoeren van de productieorders en 
het leveren van gereed product aan het systeem Markt. 

Het systeem E ontvangt een order voor het uitleveren van gereed product van het integraal 
besturingsysteem. Binnen het systeem worden de benodigde gespoten product en ( waar nodig 
afgewerkt en) verzendklaar gemaakt. 
Een order die verzendklaar is wordt naar het systeem Markt gezonden. 

5.3 V erbeteringen besturingsconcept 

Het in paragraaf 5.1 gepresenteerde besturingsconcept is bewust eenvoudig gekozen om te 
laten zien dat een koppeling tussen een integraal besturingssysteem (op fabrieksniveau) met 
lokale besturingssystemen ( op afdelingsniveau) mogelijk is. In deze paragraaf worden 
verbeteringen aan het besturingsconcept gegeven. 

Toevoegen van kanalen 
Door het toevoegen van extra communicatiel,<analen tussen het proces MRP en het proces W 
respectievelijk de systemen Mw, M, Sp en E kan het proces MRP van extra informatie 
worden voorzien. 
Deze extra informatie kan gebruikt worden om het management van een industrieel systeem 
te voorzien van een dashboard van prestatie-indicatoren waarmee het mogelijk is de 
prestaties van het productiesysteem ( op vele gebieden en ook op de in hoofdstuk 1 afgeleide 
doelstellingen) te beoordelen en op grand waarvan het industriele systeem op de juiste wijze 
is te besturen. 

Een andere mogelijkheid kan bestaan uit het nauwkeuriger bepalen van het besteltijdstip van 
de inkooporders als gevolg van het communiceren van voorraadmutaties ( ontvangst, afkeur 
en verbruik) en het bewaken van het voorraadniveau. 
Ook is het mogelijk de voortgang van de orders te bewaken door het communiceren van 
start- en stoptijden van een order binnen een proces of systeem. 
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Lokale besturingsystemen verbeteren 
De lokale besturingsystemen WLC en Conwip kunnen in het huidige besturingsconcept orders 
uitbesteden als de werklast respectievelijk het WIP-niveau van de systemen Mw en M groter 
wordt dan een maximale waarde. 
Door deze lokale besturingsystemen inzicht te geven in de (in de toekomst) vrij te geven 
orders en het herplannen van orders (zolang de levertijd niet in gevaar komt) bij het 
overschreiden van de maximale waarde mogelijk te maken, is het mogelijk de pieken en dalen 
in de belasting van de systemen Mw en M te nivelleren. 

Ook het besturingssysteem voor het systeem Sp kan verbeterd worden. Door ook dit 
besturingssysteem inzicht te geven in de (in de toekomst) vrij te geven orders ontstaat (door 
het bespoedigen van de voortgang van de orders) de mogelijkheid meerdere orders te 
combineren. 
Meer orders combineren betekent minder wisselingen van te spuiten kleur en derhalve minder 
reinigingswerkzaamheden en gebruik van reinigingsmiddelen en tevens een vergroting van de 
effectieve productietijd. 

Integraal besturingsysteem verbeteren 
Een eerste verbetering van het integraal besturingsysteem is mogelijk door het vervangen van 
MRP I door MRP II. MRP II maakt gebruik van capaciteitsreserveringen waardoor het 
overbelasten van het productiesysteem wordt beperkt. 
Door het optimaliseren van het toegestane percentage voor de capaciteitsreservering is het 
mogelijk een werklastniveau respectievelijk een WIP-niveau voor de systemen Mw en M te 
realiseren wat tegen de maximale waarde ligt doch zonder deze (frequent) te overschreiden. 

Een tweede mogelijkheid bestaat uit het communiceren van het werklastniveau van de bij de 
productie betrokken werkstations en verbeteren van het MRP-algoritme. De lezer die niet 
goed met het MRP-algoritme bekend is wordt verwezen naar bijlage J.l 

In het huidige MRP-algoritme wordt de doorlooptijd van een order gebaseerd op historische 
gegevens en in het besturingsprogramma ingegeven. 
Een manier die het mogelijk maakt de doorlooptijd nauwkeuriger te berekenen is gebruik te 
maken van een interoperatiematrix en het ingeven van de bewerkingsvolgorde van de order. 
In een interoperatiematrix is de de doorlooptijd van een order op de verschillende 
werkstations weergegeven. Zo staat een waarde in de interoperatiematrix bijvoorbeeld voor de 
doorlooptijd van een order op werkstation b welke afkomstig is van werkstation a. 
In eerste instantie wordt de interoperatiematrix gevuld met historische gegevens. 

Het berekenen van de doorlooptijd op deze manier wordt aan de hand van een voorbeeld 
toegelicht. Een order heeft het bewerkingsvoorschrift 3, 2, 5, wat wil zeggen dat de order 
eerst op werkstation 3, vervolgens op werkstation 2 en tenslotte op werkstation 5 bewerkt 
moet worden. 
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Figuur 5.3: Interoperatiematrix 

In figuur 5.3 is de interoperatiematrix gegeven. In deze figuur is zichtbaar dat een order 
afkomstig van In, en welke een bewerking moet ondergaan op werkstation 3 gemiddeld 
(gebaseerd op historische gegevens) na 10 uur gereed is. In het voorbeeld geldt dan ook als 
doorlooptijd voor de eerste bewerking op werkstation 3 (van In naar 3) een doorlooptijd van 
10 uur. Op dezelfde wijze geldt voor de tweede bewerking op werkstation 2 (van 3 naar 2) 
een doorlooptijd van 7 uur en voor de derde bewerking (van 2 naar 5) een doorlooptijd van 
14 uur. Als de order gereed is staat deze nog 1 uur (van 5 naar Uit) stil voordat deze naar de 
volgende afdeling wordt verplaatst. De doorlooptijd voor een routing is de som van de 
doorlooptijd per werkstation in de routing en bedraagt in dit voorbeeld 32 uur. 

Omdat de aktuele status van de werklast ( als maat voor de doorlooptijd) regelmatig afwijkt 
van de historische waarden is het beter de interoperatiematrix te vullen met de aktuele status 
van de werklast. 

Dit wordt verduidelijkt met een voorbeeld. Uit figuur 5.3 volgt dat de doorlooptijd voor de 
derde bewerking van de order (gebaseerd op historische gegevens) 14 uur bedraagt. In 
werkelijkheid blijkt dat wanneer de order op het werkstation wordt bewerkt de doorlooptijd 
slechts 5 uur bedraagt. 
Door het vullen van de interoperatiematrix met het de aktuele werklastniveau per 
werkstation is derhalve een betere voorspelling van de doorlooptijd te berekenen. 

Door de werkinhoud van de te verwachten orders te superponeren op het aktuele werklast
niveau wordt het werklastniveau per werkstation tijdsafhankelijk en ontstaat het verloop van 
het werklastniveau per werkstation in de tijd . Door de interoperatiematrix op deze wijze te 
vullen is een nog betere voorspelling van de doorlooptijd te berekenen. 
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Als het werklastniveau van het opvolgende werkstation 0 of zeer klein is, is door het 
toepassen van transportseries die kleiner zijn dan de bewerkingsseries een beperking van de 
doorlooptijd te bereiken. 

De betere voorspelling respectievelijk de verkorting van de doorlooptijd wordt vervolgens in 
het MRP-algoritme toegepast om uit de nettobehoefte het productieplan te berekenen. 
Gevolg hiervan is dat een van de grate tekortkomingen van MRP, de vaste doorlooptijd, 
wordt opgeheven en wordt vervangen door een dynamische werklastniveau-afuanklijke 
doorlooptijd. 

5.4 Resume 

In dit hoofdstuk is een eenvoudig gerntegreerd besturingsmodel gepresenteerd. Het 
besturingsconcept is toegelicht aan de hand van een model waarin het besturingsconcept is 
gecombineerd met het fabricagesysteem van T&M. 

In de laatste paragraaf zijn een aantal suggesties voor verbeteringen gedaan. Door deze 
verbeteringen wordt het mogelijk het management van een industrieel systeem te voorzien 
van een dashboard van prestatie-indicatoren, kunnen de prestaties van het industrieel 
systeem verbeterd worden en is het mogelijk de vaste doorlooptijd van MRP te vervangen 
door een dynamische doorlooptijd. 
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N abeschouwing 

Doel van dit onderzoek is het zoeken naar een antwoord op de vraag hoe de keuze voor een 
architectuur van een productiebesturingssysteem in relatie tot een bepaalde productie
structuur kan worden gebracht. 
Met andere woorden is het mogelijk de invloed van de architectuur van het besturingssysteem 
op de prestaties van het fabricagesysteem (met een bepaalde productiestructuur) zichtbaar te 
maken en daarmee uitspraken te doen over de toepasbaarheid van de architectuur van het 
besturingssysteem in combinatie met een bepaalde productiestructuur. 

Om de verschillende productiestructuren en de verschillende architecturen van besturings
systemen te inventariseren is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat er vijf verschillende productiestructuren voor de eerder geschetste combinaties 
in aanmerking komen. 
Ook is uit het onderzoek gebleken dat er vijf basisvormen voor de architecturen van 
besturingssystemen kunnen worden toegepast. Hierbij wordt opgemerkt dat er m.b.t. de 
invloed van de architectuur op het besturingsgedrag van het besturingssysteem en daarmee 
op de prestaties van het fabricagesysteem een onderscheid gemaakt moet worden tussen een 
'invloed in enge zin' en een 'invloed in ruime zin'. 
In enge zin heeft de architectuur van het besturingssysteem geen invloed op de prestaties van 
het fabricagesysteem (het primaire systeem). In ruime zin heeft de architectuur van het 
besturingsysteem de elders in dit verslag weergegeven voor- en nadelen tot gevolg. 

Uitgaande van bovenstaande en het feit dat binnen een besturingssysteem beslissingsregels, 
als onderdeel van een besturingsconcept, ten grondslag liggen aan het besturingsgedrag is 
tevens literatuuronderzoek naar besturingsconcepten verricht. 
Dit onderzoek heeft geleid tot een overzicht van verschillende besturingsconcepten, ook zijn 
de voor- en nadelen van de verschillende besturingsconcepten onderzocht en in dit verslag 
weergegeven. 
Gebaseerd op de voor- en nadelen zijn de verschillende besturingsconcepten gepositioneerd 
m.b.t. de toepasbaarheid van het besturingsconcept in combinatie met de productmix 
respectievelijk de productiestructuur ( figuur 6.1). 

Hiermee lijkt een eerste antwoord op de vraag naar de toepasbaarheid van verschillende 
besturingsconcepten in combinatie met een bepaalde productiestructuur van het 
fabricagesysteem gegeven. Het antwoord is echter gebaseerd op een kwalitatieve beschouwing 

45 
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en niet zoals beoogd op uitspraken over de prestaties van een fabricagesysteem (met een 
bepaalde productiestructuur) als gevolg van het besturingsconcept. 
Ook biedt het antwoord vooralsnog geen informatie over de invloed van de architecturen van 
~ngssystemen in ruime zin en 'daarmee over de toepasbaarheid van architecturen van 
besturingssy_St_einen. --
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Figuur 6.1: Toepassingsgebieden van besturingsconcepten 

Om de prestaties van een fabricagesysteem te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat deze 
kwantificeerbaar worden. In het onderzoek is da:arom, uitgaande van de groeiende invloed van 
de markt en de omgeving op respectievelijk de continurteit van een industrieel systeem, een 
hierarchie van doelstellingen afgeleid. Met behulp van de parameters uit deze doelstellingen is 
het mogelijk de prestaties van het industrieel systeem (en ook de prestaties van een fabricage
systeem als subsysteem van een industrieel systeem) kwantitatief te beoordelen en daarmee 
uitspraken te doen over de toepasbaarheid van verschillende besturingsconcepten. 

Om een kwantitatieve onderbouwing van de invloed van het besturingsconcept op de 
prestaties van het fabricagesysteem mogelijk te maken kunnen simulaties worden gebruikt. In 
dit onderzoek zijn zes modellen ontwikkeld waarbij twee productiestructuren ieder zijn 
gecombineerd met drie verschillende besturingsconcepten. Met deze modellen ( een flow line 
gecombineerd met een MRP besturing, een flow line gecombineerd met een Kanban 
besturing, een flow line gecombineerd met een Conwip besturing, een job shop gecombineerd 
met een MRP besturing, een job shop gecombineerd met een WLC besturing en een job shop 
gecombineerd met een Conwip besturing) zijn simulaties uitgevoerd en de simulatieresultaten 
geanalyseerd. Het doel was tweeledig, enerzijds was het belangrijk om gevoel en inzicht te 
krijgen in het gedrag van de beschreven combinaties en anderzijds was het verkrijgen van de 
noodzakelijke kennis om deze combinaties met het formalisme X te beschrijven van belang. 

Om de toepasbaarheid van architecturen van besturingssystemen te onderzoeken is de uit de 
modellering verkregen kennis gebruikt om te komen tot een eenvoudig geYntegreerd 
besturingsconcept. 
Het besturingsconcept is gevormd uit de combinatie van een integraal besturingssysteem ( op 
fabrieksniveau) met lokale besturingsystemen met beperkte autonomie ( op afdelingsniveau). 
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Als zodanig past het besturingsconcept binnen de ontwikkeling om integraal te besturen en 
biedt het tevens mogelijkheden om efficient, kwaliteitsgericht, flexibel en innovatief te zijn. 

Dit besturingsconcept is toegepast op een casus aangaande het fabricagesysteem van de 
Stoelen- en Meubelfabriek v /h C.H. Teurlincx en Meyers. 
Van dit fabricagesysteem is een model gemaakt waarin het geYntegreerde besturingsconcept is 
geYmplementeerd. Het beschrijven van de processen van het model bleek achteraf echter 
dermate complex en tijdrovend dat, na intern overleg, uiteindelijk is besloten dit beschrijven 
te stoppen. 
Deze beslissing heeft geen afbreuk gedaan aan de inhoud van het onderzoek daar het model 
zonder meer gebruikt kon worden als toelichting van het besturingsconcept. 

Met het vervallen van de beschrijving van de processen was de motivatie om het besturings
concept in eerste instantie zo eenvoudig mogelijk te houden vervallen en was de weg open 
voor het doen van verbeteringen aan het besturingsconcept. 

Het toevoegen van extra communicatiekanalen maakt het mogelijk het integraal besturings
systeem (lees het management van het industrieel systeem) te voorzien van een dash-board 
van prestatie-indicatoren. Hiermee wordt het in de toekomst mogelijk de prestaties van het 
industrieel systeem (o.a. op grond van de parameters uit de afgeleide doelstellingen) te 
beoordelen en op grond daarvan het industrieel systeem op de juiste wijze te besturen. 

Door het verbeteren van de lokale besturingsystemen moet het mogelijk zijn de prestaties van 
het industrieel systeem te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het nivelleren van de werklast 
van de in het productiesysteem aanwezige werkstations, het verminderen van de hoeveelheid 
uit te besteden orders en het vergroten van de effectieve procestijd. 

Tenslotte kan een van de grote tekortkoming van MRP, de vaste doorlooptijd, worden 
opgeheven door het vervangen van het ingeven van de doorlooptijden van de orders door het 
gebruiken van een interoperatiematrix in combinatie met het ingeven van de bewerkings
volgorde van de orders. De interoperatiematrix, zoals deze in dit onderzoek is gedefinieerd, 
wordt in dit geval gevuld met aktuele informatie over het werklastniveau (van alle in het 
productiesysteem aanwezige werkstations) waarop de werklast van de te verwachten orders is 
gesuperponeerd. 

Deze gedachtengang lijkt dermate veelbelovend dat verder onderzoek aan te bevelen is. 
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Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

De begrippen besturen, beheersen en controleren kunnen, op grond van de in dit onderzoek 
gegeven definities, in een hierarchie worden geplaatst. Hierdoor ontstaat enerzijds 
duidelijkheid omtrent de betekenis van de begrippen en anderzijds wordt zichtbaar dat 
controleren een aspect is van beheersen en beheersen wederom een aspect is van besturen. 

Er kunnen vijf basisvormen voor de architectuur van besturingsystemen worden 
onderscheiden. Deze basisvormen zijn: de gecentraliseerde architectuur, de hierarchische 
architectuur, de gemodificeerd hierarchische architectuur, de heterarchische architectuur en 
de holarchische architectuur. In dit onderzoek hebben deze basisvormen geleid tot een 
besturingsconcept waarbij een hierarchische besturingsstructuur wordt gecombineerd met 
(Iokale) heterarchische eigenschappen. 

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat m.b.t. de invloed van de architectuur van het 
besturingsysteem op het besturingsgedrag en daarmee op de prestaties van het primair proces 
een onderscheid gemaakt moet worden tussen een invloed 'in enge zin' en een invloed 'in 
ruime zin'. Dit onderzoek ondersteund deze gedachte. 

In enge zin heeft de architectuur van het besturingssysteem geen invloed op het besturings
gedrag. De invloed in enge zin wordt bepaald door het gehanteerd besturingsconcept. 
In ruime zin heeft de architectuur van het besturingssysteem wel invloed en heeft gevolgen 
voor de bedrijfszekerheid, het fouttolerant zijn, de modificeerbaarheid, de uitbreidbaarheid, 
de reconfigureerbaarheid en de mogelijkheden tot aanpassen. In dit onderzoek zijn voor- en 
nadelen belicht. 

Besturingsconcepten (zoals MRP, Kanban, OPT, Conwip, SIC en WLC) kennen een specifiek 
toepassingsgebied en kunnen op basis van hun toepassingsgebied in een matrix worden 
gepositioneerd. 
Deze matrix maakt het mogelijk snel uitspraken te doen over de toepasbaarheid van een 
besturingsconcept in combinatie met een bepaalde productiestructuur of productmix. 
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Middels een aantal modellen is een kwantitatieve onderbouwing van enkele combinaties uit 
de matrix verkregen. Een uitzondering geldt voor het model waarbij een kanbanbesturing 
wordt gecombineerd met een flow line, dit model voldoet in geval van een deterministische 
procestijd maar geeft niet verwachte resultaten in geval van een stochatische procestijd. Een 
mogelijke verklaring wordt in dit onderzoek gegeven. 

Met behulp van de kennis en het inzicht in architecturen respectievelijk besturingsconcepten 
is een geYntegreerd besturingsconcept beschreven, bestaande uit de combinatie van een 
integraal besturingsysteem ( op fabrieksniveau) met lokale besturingssystemen ( op 
afdelingsniveau). 
Als besturingsconcept voor het integraal besturingssyteem is MRP gekozen, voor de lokale 
besturingsystemen zijn WLC en Conwip geselecteerd op basis van de resultaten van de 
uitgevoerde simulaties. 

Met behulp van het geYntegreerd besturingsconcept is een casus voor de besturing van een 
meubelfabriek beschreven. Een kwalitatieve analyse van deze besturing geeft aan dat het 
mogelijk lijkt een hoge leverbetrouwbaarheid te combineren met een beheersing van het 
onderhanden werk. 
Tevens mag worden geconcludeerd dat de mogelijkheid ontstaat het management van het 
industrieel systeem te voorzien van een dash-board van prestatie-indicatoren. 
Verder lijkt de voorgestelde dynamische berekening van de doorlooptijd, als resultaat van het 
ingeven van de bewerkingsvolgorde van de order en een met statusinformatie gevulde 
interoperatiematrix, te leiden tot aanzienlijke verbeteringen van de prestaties van het 
industrieel systeem. 

7.2 Aanbevelingen 

Tijdens het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat verschillende begrippen veelvuldig als 
synoniem worden gebruikt, wat leidt tot verwarring. Het is aan te bevelen, in navolging van 
Burbidge, te komen tot een verklarende woordenlijst en deze als bindend binnen het 
Methodisch Ontwerpen Van Industriele Systemen (MOVIS) te doen gelden. 

Met betrekking tot het formalisme X is het aan te bevelen een (nederlandstalige) gebruiks
aanwijzing te ontwikkelen. De inhoud van deze gebruiksaanwijzing moet bestaan uit: een 
uitgebreide beschrijving van het formalisme x, een behandeling van de standaard oplossingen 
en daarnaast kan opgedane kennis en ervaring van afstudeerders worden opgenomen. Deze 
vaak specifieke kennis en ervaring gaat nu immers, met het verlaten van het laboratorium 
door de afstudeerders, verloren. 

Het model waarbij een kanbanbesturing is gecombinerd met een flow line geeft onverwachte 
resultaten. In dit onderzoek is een mogelijke verklaring gegeven. Verder onderzoek moet 
aantonen of deze verklaring juist is. 

Het geYntegreerd besturingsconcept is, zeker na het uitvoeren van de suggesties voor 
verbeteringen, veelbelovend. Verder onderzoek naar architecturen van besturingsystemen, 
combinaties van besturingsconcepten met productiestructuren en de invloed op de prestaties 
van het primair proces is aan te bevelen. 
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