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Bijlage A 

Decompositie van systemen 

In deze bijlage is informatie opgenomen met betrekking tot het besturingsmodel van 
Blumenthal en het besturingsparadigma van De Leeuw. Deze informatie client als 
aanvullende informatie bij hoofdstuk 2, Industrieel systeem. 

A.l Besturingsmodel van Blumenthal 

Blumenthal [Blu74] verdeelt een organisatie in drie deelsystemen: het transformatiesysteem 
(gericht op de productie van de goederen en/of diensten), het besturingssysteem en het 
informatiesysteem (zie figuur A.l). 
Het transformatiesysteem bevat de primaire activiteiten van de organisatie dat wil zeggen 
alle activiteiten gericht op het produceren en afzetten van goederen en/of diensten. Deze 
activiteiten worden bestuurd vanuit zogenaamde beheerscentra. Elk centrum is daarbij 
verantwoordelijk voor een bepaald deel van het transformatiesysteem. 
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Primair transformatieproces 
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Figuur A.l: Besturingsmodel van Blumenthal 
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De beheerscentra functioneren niet autonoom maar worden gecoordineerd vanuit hierarchisch 
hogere besturingscentra, welke op hun beurt weer gecoordineerd worden door een 
beleidscentrum. De taak van de besturingscentra is het ontwerpen en vaststellen van de 
beslissingen voor de onder de centra ressorterende beheerscentra, alsmede het ingrijpen indien 
deze centra niet in staat zijn het transformatiesysteem in de gewenste conditie te krijgen of te 
houden. Een beleidscentrum draagt zorg voor de coordinatie van de verschillende 
besturingscentra. 
Informatie speelt een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen en wordt verzorgd door 
het informatiesysteem. Een informatiesysteem wordt daarbij omschreven als het geheel van 
methoden, faciliteiten en activiteiten waarmee een organisatie haar informatiebehoeften 
tracht te bevredigen. In figuur A.l wordt binnen het informatiesysteem onderscheidt gemaakt 
tussen gegevens en informatie. Gegevens (ruwe data) worden door activiteiten in het 
informatiesysteem getransformeerd tot informatie (geordende en/of gestructureerde data). 
Het beleids-, bestuurs- en het beheersniveau worden vaak ge!dentificeerd als het strategische, 
tactische en operationele niveau. Waarbij elk niveau zijn eigen verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden heeft. Dit impliceert dat informatie geen uniform product is, maar zal 
verschillen per beslissingsniveau. 

A.2 Besturingsparadigma van DeLeeuw 

De Leeuw [Lee88] benadert de besturing van de activiteiten van een bedrijf door gebruik te 
maken van een besturingsparadigma (zie figuur A.2). 
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Figuur A.2: Besturingsparadigma volgens DeLeeuw 

Binnen het besturingsparadigma worden een bestuurd systeem , een besturend orgaan en een 
relevante omgeving onderscheiden. Het bestuurd systeem wordt gevormd door de activiteiten 
die in onderlinge samenhang invoer transformeren tot uitvoer. Het besturend orgaan draagt 
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zorg voor de coordinatie van de activiteiten die binnen het bestuurd systeem worden 
uitgevoerd. De voor de coordinatie benodigde gegevens komen enerzijds van het bestuurd 
systemen anderzijds zijn ze afkomstig uit de omgeving. Bernvloeding vindt plaats d.m.v. 
stuurmaatregelen op het bestuurd systemen of op de omgeving. 
Tot de omgeving behoren alle bedrijven/bedrijfsonderdelen of personen die invloed hebben op 
het bestuurd systeem of het besturend orgaan, dan wel zodanig door het besturend orgaan 
beYnvloed worden dat het doel van het bestuurd systeem wordt bereikt. 
In deze benadering vindt de besturing plaats vanuit het besturend systeem en vindt het 
primaire proces, het transformeren van invoer tot uitvoer, plaats in het bestuurd systeem. 



Bijlage B 

Definities primair proces 

In deze bijlage is een tweetal definities opgenomen voor het begrip primair proces. Deze 
informatie dient als aanvullende informatie bij hoofdstuk 2, Industrieel systeem. 

Definitie van Bertrand 
Bertrand [Ber92] definieert het begrip "primair proces" als: 

N aast de productieactiviteiten, bewerkingen, zijn er allerlei andere activiteiten nodig, 
gekoppeld aan de productiefunctie van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld: 

het maken van afspraken met klanten omtrent levertijden 
verwerving van materialen en componenten 
intern en extern transport 
keuring 
opslag 
betaling van inkoopfacturen 
uitlevering van producten 
facturering aan klanten. 

Al deze activiteiten tezamen vormen het primaire proces. Soms hoort bij het 
primaire proces ook productontwikkeling, namelijk indien en voor zover de 
productontwikkeling door de klantenorder bepaald is. 

Defmitie van Kramer 
Kramer [Kra92] definieert het begrip "primair proces" als: 

De uitvoering van de primaire activiteiten van het bedrijf. Dit zijn de activiteiten 
die uitgevoerd moeten worden om het primaire doel van het bedrijf (het leveren van 
producten of diensten) te realiseren. Deze activiteiten leiden er toe dat grondstoffen 
en/of informatie, afkomstig uit de omgeving (meestal tegen betaling verkregen) door 
het bedrijf worden omgezet (getransformeerd) tot producten en/of diensten die in de 
buitenwereld (al dan niet tegen betaling) worden uitgezet. Bij productiebedrijven 
zijn dit dikwijls processen als inkoop, productie, verkoop, transport en service. 

4 



Bijlage C 

Kenmerken van productiestructuren 

In deze bijlage is een beschrijving opgenomen van de kenmerken van productiestructuren. 
Deze informatie client als aanvullende informatie bij hoofdstuk 2, Industrieel systeem. 

Kenmerken massafabricage of lijnproductie 
Deze productiestructuur wordt gekenmerkt doordat alle middelen (vaak gespecialiseerde 
machines) die nodig zijn om een bepaald product te maken in een productgeorienteerde 
productiestructuur (lijn) bij elkaar gebracht zijn. Andere kenmerken van massa-fabricage, 
flow line productie of lijnproductie zijn de hoge seriegrootte en het relatief geringe aantal 
productvarianten. Alle producten zijn sterk gestandaardiseerd. De kosten voor een dergelijke 
productiesituatie zijn hoog maar kunnen verdeeld worden over het grate aantal producten. 

Kenmerken seriefabricage of groepsgewijze productie 
Seriefabricage, batchproductie of groepsgewijze productie kenmerkt zich door de middel
matig grate series en de middelmatige hoeveelheid productvarianten. Deze productiestructuur 
is in te delen naar groot-seriefabricage en klein-seriefabricage, gebaseerd op groepentechno
logie lopend van een "GT flow line" via een "GT cell" naar een "GT center" [Ren98]. Van 
groepentechnologie is sprake als men bewerkingsverwante producten bij elkaar brengt zodat 
de aantallen per familie voldoende groat worden om tot lijnproductie te komen. Typerend 
voor deze productiestructuur is het bewerken van series van producten door het uitvoeren 
van operaties, waarbij elke operatie op elk product uit de serie is uitgevoerd voordat de 
volgende operatie wordt gestart. 
Het productiesysteem moet redelijk flexibel zijn en maakt gebruik van "general purpose" 
machines om zich aan te kunnen passen aan de varierende klanteneisen en de fluctuaties in 
de vraag. 

Kenmerken enkelstuksfabricage of functionele indeling 
Enkelstuksfabricage, job shop productie of de functionele indeling kenmerkt zich doordat 
gelijksoortige bewerkingen, uitgevoerd op flexibele universele machines, bij elkaar gebracht 
zijn in een procesgeorienteerde productiestructuur. Andere kenmerken zijn de kleine 
seriegrootte en de grote hoeveelheid verschillende producten. De producten hebben een laag 
standaardisatieniveau en bezitten slechts enkele of geen gemeenschappelijke componenten. 

5 



Bijlage D 

Klant-order-ontkoppel-punt 

In deze bijlage worden vier verschillende posities van het klant-order-ontkoppel-punt 
beschreven. Deze informatie client als aanvullende informatie bij hoofdstuk 2, Industrieel 
systeem. 

Klant-order-ontkoppel-punt 
Het klant-order-ontkoppel-punt (koop) definieert dat punt in een productiesysteem waar een 
order van generiek overgaat in klantspecifiek. Stroomopwaarts van het koop vindt besturing 
plaats op basis van prognose (push) en stroomafwaarts van het koop op basis van klanten
orders (pull). 

Produceren op voorraad 
Produceren op voorraad beschrijft een situatie waarbij de vraag naar een gedefinieerd 
product bekend is en goed voorspelbaar. In deze situatie is het contact tussen de klant en de 
fabrikant klein. De mogelijkheid tot leveren hangt af van de beschikbaarheid van gereed 
product in het magazijn. Deze voorraad wordt tevens gebruikt als buffer voor het opvangen 
van variatie in de vraag. 
De voorraadkosten zijn hoog, en de fabrikant loopt risico met betrekking tot het incourant 
geraken van de voorraad. De levertijd naar de klant is echter klein. 

Assembleren op order 
Assembleren op order beschrijft een situatie waarbij de producten geconfigureerd of geassem
bleerd worden naar de wens van de klant. De assemblage geschiedt vanuit een set van sub
assemblages en of componenten. Een typisch voorbeeld hiervan is de personal computer, waar 
de exacte configuratie door de klant bepaald wordt. Bij het assembleren op order is er dan 
oak contact tussen de klant en fabrikant. 
De levertijd is afhankelijk van de beschikbaarheid van de componenten en er is geen voorraad 
gereed product. 

6 
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Produceren op order 
Produceren op order beschrijft een situatie waarbij de klant een product (bijvoorbeeld uit een 
catalogus) selecteert. Daarna begint het productieproces. Bij deze werkwijze is het mogelijk 
dat sommige componenten, vanwege de langere levertijd, uit een voorraad genomen worden, 
maar het overgrote deel van de componenten wordt bij order geproduceerd. 

Inkopen en produceren op order 
Inkopen en produceren op order beschrijft een situatie waarbij de klant een order plaatst 
waarbij het eventueel nodig is een nieuw antwerp voor het product te maken. Indien dit 
noodzakelijk is, wordt het product ontworpen naar de specificaties van de klant. Elke 
klantenorder resulteert in een uniek antwerp, met unieke componenten, bill of material en 
productrouting. De Engelse term voor deze situatie (Engineer To Order) beschrijft deze 
situatie exacter en verklaart tevens het onderscheid wat Batter [Bot93] maakt. 



Bijlage E 

Definities besturen 

In deze bijlage wordt een aantal definities voor het begrip besturen gegeven. Daarna wordt 
gemotiveerd welke definitie in dit onderzoek zal worden gehanteerd. Deze informatie client als 
aanvullende informatie bij hoofdstuk 2, Industrieel systeem. 

Definitie Van Dale 
Van Dale [Dal92] definieert het begrip besturen als: 

Besturen: 1 Een voertuig of rijdier de gewenste richting doen volgen, 2 leiden, 
de Ieiding ervan hebben, regelen. 

Definitie Burbidge 
Burbidge [Bur87] definieert het begrip besturen als: 

Besturen: Een functie van het management waarbij het de materiaal leveranties 
en de productie activiteiten plant, dirigeert en beheerstjcontroleert 
voor de totale fabriek. 

Defmitie Kooiman 
Kooiman [Koo90] definieert het begrip besturen als: 

Besturen: Gericht beYnvloeden, besturen is opgebouwd uit beeld, instrument en 
actie, het voltrekt zich in fasen (invoer, doorvoer, uitvoer en 
terugvoer), grijpt vooraf, tijdens of achteraf in (voorwaartskoppeling, 
tijdenskoppeling en terugkoppeling), en om vat beleid, beheer en 
management. 

8 
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Defmitie Polet 
Polet [Pol87] definieert het begrip besturen als: 

Besturen: Het besturen en regelen van de volgorde van opdrachten ten behoeve 
van de voortbrenging van maatschappelijke goederen, die aan het 
productieapparaat of een machine worden gegeven. Het geschiedt met 
behulp van stuur- of regelapparaten die op een (meestal grate) 
afstand van het te besturen productieapparaat zijn opgesteld. 

Motivatie definitie 

9 

Blijkbaar is besturen een combinatie van plannen en beheersen. Enerzijds is er de volgorde 
van de opdrachten voor het productieapparaat, het plannen. En anderzijds is er het laten 
volgen van de gewenste richting (het proces of systeem laten verlopen zoals beoogd) of het 
beheersen/ controleren. 

De definitie van Burbidge sluit nauwkeurig aan bij de betekenis van het begrip besturen in 
het kader van dit onderzoek. Derhalve wordt in dit onderzoek de definitie van Burbidge 
gehanteerd als definitie voor het begrip besturen. In dit onderzoek wordt het begrip besturen 
gedefinieerd als: 

Besturen: Een functie van het management waarbij het de materiaal leveranties 
en de productie activiteiten plant, dirigeert en beheerst/controleert 
voor de totale fabriek. 



Bijlage F 

Definities beheersen 

In deze bijlage wordt een omschrijving en een aantal definities voor het begrip beheersen 
gegeven. Daarna wordt gemotiveerd welke definitie in dit onderzoek zal worden gehanteerd. 
Deze informatie dient als aanvullende informatie bij hoofdstuk 2, lndustrieel systeem. 

Omschrijving In 't Veld 
In 't Veld [Vel92] omschrijft het begrip beheersen als: 

Beheersen: Er zijn drie zaken die essentieel zijn voor beheersen: 
er moet een doeltoestand zijn: welke uitvoer of welke toestand men 
het systeem wil Iaten bereiken. 
het systeem moet in staat zijn om die doeltoestand te realiseren. 
er moeten mogelijkheden zijn om het systeem te bernvloeden. 
W aarbij het verb and tussen de ingreep en het daaruit volgende 
gedrag bekend moet zijn. 

Definitie Van Dale 
Van Dale [Dal92] definieert het begrip beheersen als: 

Beheersen: 1 Regelen, heersen over, 2 in bedwang houden of hebben, de baas zijn 
over, 3 geestelijk geheel in zijn macht zijn. 

Definitie Kooiman 
Kooiman [Koo90] definieert het begrip beheersen als: 

Beheersen: lets binnen de perken houden. 

10 
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Definitie Burbidge 
In het Engelse taalgebruik wordt voor het begrip beheersen het woord "control" gebruikt. 
Burbidge [Bur87] definieert het begrip beheersen als: 

Beheersen: Een proces binnen een gegeven bereik, wat afhankelijk is van de 
procesmogelijkheden, houden door feedback en correctie ( vertaling). 

Definitie American Production and Inventory Control Society (APICS) 
APICS hanteert dezelfde definitie als Burbidge. 

Motivatie definitie 
De verschillende definities hebben als gemeenschappelijk aspect het in bedwang of ook het 
binnen de perken houden van een proces of systeem. Burbidge en in 't Veld gebruiken 
hiervoor feedback en correctie. Waarbij feedback het terugkoppelen van informatie over de 
toestand van een proces of systeem is. Informatie verzamelen vindt plaats als het proces of 
systeem actief is, aileen dan kan dus sprake zijn van beheersen. 

Geen van de definities sluit exact aan bij de betekenis van het begrip beheersen in het kader 
van dit onderzoek, derhalve wordt een combinatie van de gegeven definities gehanteerd. In 
dit onderzoek wordt beheersen gedefinieerd als: 

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



Bijlage G 

Definities controleren 

In deze bijlage is een aantal definities voor het begrip beheersen gegeven. Daarna wordt 
gemotiveerd welke definitie in dit onderzoek zal worden gehanteerd. Deze informatie client als 
aanvullende informatie bij hoofdstuk 2, Industrieel systeem. 

Definitie Van Dale 
Van Dale [Dal92] definieert het begrip beheersen als: 

Controleren: 1 Toezicht houden op enig beheer, beleid, gedrag, op een werking of 
werkzaamheid, 2 beheersen, 3 nagaan, nazien of iets klopt. 

Definitie Oosthoek 
Oosthoek [Oos76] geeft geen definitie voor controleren, maar definieert controle als: 

Controle: Het controleren, toezicht op beheer, beleid of gedrag, op de juiste 
werking van een toestel, op het al dan niet aanwezig zijn van iets of 
iemand. 
Onder controle verstaat men, in navolging van het Engelse 
woordgebruik, vaak niet alleen het controleren van afwijkingen, maar 
ook de daarop volgende correctieve ingrepen, zodat de betekenis 
wordt beheersing, regelen van een proces. 

Motivatie definitie 
In dit onderzoek zal de betekenis van het begrip controleren als gevolg van het Engelse 
woordgebruik achterwege gelaten worden. 

Bovenstaande definities geven het begrip controleren een betekenis in de zin van toezicht 
houden op het gedrag, de werking van een werkzaamheid respectievelijk een toestel. In dit 
onderzoek wordt contrQleren betrokken op industriele systemen. Derhalve wordt voor dit 
onderzoek controleren gedefinieerd als: 

Controleren: Toezicht houden op het gedrag, de werking van een proces of systeem. 

12 



Bijlage H 

Definities architectuur 

In deze bijlage is een tweetal definities voor het begrip architectuur gegeven. Daarna wordt 
het begrip vanuit een aantal disciplines benaderd. Vervolgens wordt gemotiveerd welke 
definitie in dit onderzoek zal worden gehanteerd. Deze informatie dient als aanvullende 
informatie bij hoofdstuk 2, Industrieel systeem. 

Defmitie Van Dale 
Van Dale [Dal92] definieert het begrip architectuur als: 

Architectuur: 1 Kunst en leer van het ontwerpen en uitvoeren van bouwwerken, 2 
bouwstijl, 3 wat volgens de beginselen van de architectuur (1) 
gebouwd is, bouwsel, bouwwerk, 4 bouw, constructie. 

Definitie Webster's Dictionary 
Webster's Dictionary [Mer93]] definieert het begrip architectuur als: 

Architectuur: 1 De kunst of wetenschap van het bouwen, speciaal de kunst of 
praktijk van het ontwerpen en bouwen van bewoonbare structuren, 2a 
formatie of constructie als resultaat van bewuste keuzen, 2b een 
omvattende of coherente vorm of structuur, 3 architectonisch product 
of werk, 4 een methode of stijl van bouwen, 5 de manier waarop 
computercomponenten of -systemen georganiseerd en/of ge'integreerd 
zijn. 

Benadering bouwsector 
In de bouwsector wordt het begrip architectuur al rond het ontstaan van de jaartelling 
ge'introduceerd door Marcus Vitrivius Pollio die daarbij drie doelstellingen onderscheid: 
degelijkheid, efficiency en schoonheid van het bouwwerk [Mor60]. Een moderne interpretatie 
van architectuur wordt gegeven door Bax [Bax96] die stelt, architectuur is de kwaliteit die 
bereikt wordt in een bouwwerk. Architectuur is daarbij de kwaliteit van de samenhang van 
alle categorieen van technologisch antwerp. 

13 
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Benadering computersector 
In de computersector wordt de term architectuur voor het eerst buiten de bouwsector 
gebruikt. De ontwerpers van het IBM System j 360 definieren het begrip als de conceptuele 
structuur en het functionele gedrag ( als gevolg van de organisatie van datastromen en data
controle, het logisch antwerp en de fysieke implementatie) van de attributen van een systeem 
[Amd64]. 

Benadering informatie management 
Een andere sector die het begrip al snel gebruikt is die van het informatie management. 
Zachman [Zac87] claimt dat als de omvang en de complexiteit van informatiesystemen 
toenemen dat architecturen essentieel zijn als logistieke constructies voor het definieren en 
controleren van interfaces en de integratie van alle systeemcomponenten. 

Benadering software engineering 
Later gaat oak de sector software engineering het begrip gebruiken. Deze sector is zich 
mogelijk het meest bewust van de importantie van architecturen. Een algemeen 
geaccepteerde definitie is echter niet voorhanden. Zo omschrijven Perry en Wolf [Per92] 
architectuur als een set van elementen die een bepaalde vorm geplaatst zijn. Zij beschouwen 
architectuur als een raamwerk voor het waarborgen van voorwaarden en als basis voor 
antwerp. 
Garlan [Gar95] stelt dat architectuur de beschrijving is van de decompositie van elementen 
en hun interactie. Zo bestaan er nag vele definities voor software architectuur. Opgemerkt 
moet worden dat de verschillende definities elkaar niet uitsluiten, nag fundamenteel 
conflicterend zijn. Ze beschrijven ieder (een deel van) het spectrum rand het begrip 
architectuur waarbij de verschillende aspecten als de samenstellende elementen, het geheel, 
het systeemgedrag of de manier van bouwen meer of minder benadrukt worden. 

Benadering Computer Integrated Manufactering 
Tegenwoordig wordt het begrip oak veelvuldig gebruikt in de Computer Integrated 
Manufactering-sector. Oak hier wordt een groat aantal verschillende definities gehanteerd. 
Bakker [Bak89] omschrijft architectuur als de functionaliteit van elk van de taken die een 
systeem uit moet voeren. Hierbij worden input, output en de relaties tussen de verschillende 
taken gespecificeerd. De architectuur beschrijft de taken van de verschillende componenten 
en de relaties die tussen de componenten bestaan. 
Bohms [Boh91] omschrijft het begrip architectuur als een model wat de fabricage activiteiten, 
de objecten voor materiaal en informatiestromen (de productie en informatie componenten) 
en hun interactie weergeeft. 

Motivatie definitie 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat architectuur vele betekenissen heeft. In dit 
onderzoek is voornamelijk de betekenis in de zin van structuur of samenhang van de 
verschillende componenten en hun interactie relevant. Een aantal definities onderscheiden een 
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tweede aspect namelijk de functionaliteit van de elementen. Ook in dit onderzoek is deze 
betekenis relevant. Voor het begrip architectuur wordt een eerste definitie geformuleerd als: 

Architectuur: De structuur en de functionaliteit van de verschillende elementen van 
een systeem. 

Door deze definitie te combineren met de definitie van In 't Veld voor een systeem ontstaat 
de definitie: 

Architectuur: De functionaliteit en de structuur 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). 



Bijlage I 

Basisvormen van besturingsarchitecturen 

In deze bijlage worden in de paragraven 5.1 t/m 5.5 beschreven basisvormen voor besturings
architecturen toegelicht. 

1.1 Gecentraliseerde architectuur 

Een gecentraliseerde architectuur wordt gekarakteriseerd door een centrale eenheid die alle 
besturingstaken uitvoert, zie figuur I.l. De centrale besturingseenheid geeft commando's aan 
het onderliggende systeem, wat de elementaire handelingen uitgevoerd. Daarnaast ontvangt 
de centrale besturingseenheid statusinformatie van het ondergelegen systeem en slaat deze op 
in een database voor het hele systeem. Gegevens uit de database worden gebruikt om 
beslissingen op te baseren. 
Uit het voorgaande blijkt dat in een gecentraliseerde architectuur twee typen informatie
stromen worden onderscheiden: een besturingsstroom (van centrale besturingseenheid naar 
ondergelegen componenten) en een feedbackstroom (van een ondergelegen component naar de 
centrale besturingseenheid). 

Voordelen: 

Nadelen: 

Figuur I.l: Gecentraliseerde architectuur 

De centrale eenheid bevat een database waardoor alle statusinformatie 
op een plaats beschikbaar is . 
Doordat de centrale eenheid beschikt over alle statusinformatie is een 
goede optimalisatie mogelijk. 

De capaciteit van de centrale eenheid is beperkt waardoor de reactietijd 
aanzienlijk groter kan zijn als bij heterarchische systemen, zeker als het 
beheerste systeem groter wordt. 

16 
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De afhankelijkheid van een centrale eenheid. Storing of uitval van deze 
eenheid betekent dat het onderliggende systeem geheel of gedeeltelijk 
onbeheersbaar is geworden. 
Blijvende of tijdelijke veranderingen in het besturingssysteem zijn slecht 
mogelijk omdat de logica van het besturingssysteem verborgen en 
complex is . 

1.2 Zuiver hierarchische architectuur 

17 

Een zuiver hierarchische architectuur wordt gekarakteriseerd door verschillende besturings
niveaus waarbij de verschillende besturingscomponenten zijn geplaatst in de vorm van een 
"piramide", zie figuur 1.2. Bovenaan de hierarchie bevindt zich bevindt zich een high level 
controller die verantwoordelijk is voor het vastleggen van de overall productiedoelstellingen 
en de lange termijn strategieen. Door het volgen van de strategieen dient het totale systeem 
optimaal te worden benut en de doelstellingen te worden bereikt. 

1.2: Hierarchische architectuur 

Elk niveau heeft zijn eigen doel en functies. Een besturingscomponent van een onderliggend 
niveau is verbonden met een besturingscomponent van het bovenliggende niveau. Alle 
activiteiten van het onderliggende (slaaf)niveau worden opgelegd door het bovenliggende 
(meester)niveau en dienen opgevolgd te worden. 
Een besturingscomponent splitst, de van het bovenliggende niveau ontvangen commando's, in 
subcommando's. Deze subcommando's legt hij vervolgens op aan zijn subcomponenten. Op 
deze manier worden complexe opdrachten gedecomposeerd in eenvoudige operaties. Op het 
laagste niveau worden uiteindelijk de elementaire handelingen verricht. 
Door het opsplitsen van commando's hoeft een lagere besturingscomponent slechts een 
beperkt aantal functies uit te voeren. De complexiteit van de besturingscomponent wordt 
hierdoor gereduceerd. · 

Evenals bij de gecentraliseerde architectuur bestaan er twee typen informatiestromen: 
beslissingsinformatie wordt top-down doorgegeven en status informatie bottum-up. Omdat 
eenvoudige handelingen minder tijd in beslag nemen dan complexe, zal de frequentie van 
informatie-uitwisseling tussen de besturingscomponenten op lager niveaus groter zijn dan op 
de hogere niveaus. Anders gezegd: op hogere niveaus worden langere termijnbeslissingen 
genomen terwijl de lagere niveaus korte termijnbeslissingen nemen. 
De beslissingen op het hoogste niveau worden gebaseerd op algemene statusinformatie, welke 
samengesteld is uit informatie van de onderliggende niveaus. Elk niveau heeft zijn eigen mate 
van gedetailleerdheid van informatie en een eigen database. 
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Voordelen: 

Nadelen: 

Basisvormen van besturingsarchitecturen 

Het besturingssysteem is in delen ( bijv. per eenheid) in te voeren. 
Productieverbetering is als gevolg van korte reactietijden. De lokale 
besturingscomponenten hebben minder en eenvoudiger taken en kunnen 
daardoor snel reageren. 
Door de statusinformatie van het onderliggende niveau te gebruiken in 
een controle loop wordt een korte reactietijd van het besturingssysteem 
verkregen. 
Verbeterde storingsongevoeligheid ( als een besturingscomponent uitvalt 
kunnen de besturingstaken door een andere overgenomen worden) en 
doordat de lokale besturingscomponenten minder en eenvoudiger taken 
hebben, een reductie van de ontwikkelingstijd en -kosten. 
Door het toepassen van verschillende niveaus en daarmee samenhangend 
verschillende tijdschalen voor en gedetailleerdheid van statusinformatie 
is het mogelijk enorme hoeveelheden informatie te betrekken in de 
besluitvorming. 
Mogelijkheid om de schematische voorstelling van de architectuur een op 
een om te zetten in een fysiek besturingssysteem. 

Lokale besturingscomponenten zijn doorgaans niet voldoende krachtig en 
de high level controller heeft geen toegang tot gedetailleerde informatie. 
Toename aantal communicatiekanalen tussen de verschillende niveaus. 
Door het wegvallen van een communicatiekanaal wordt een deel van het 
systeem onbestuurbaar. 
Door de vaste meester-slaaf verbindingen is het dynamisch opvangen van 
storingen (reconfigureren) beperkt, hierdoor is bijvoorbeeld resource
sharing niet mogelijk. Ook het modificeren van het systeem als gevolg 
van onvoorspelbare omstandigheden is hierdoor zeer moeilijk. 
Gedetailleerde kennis van het alle niveaus vereist om toevoegingen te 
kunnen doen. 
Creeren van een redelijke fouttolerantie resulteert in aanzienlijke kosten 
voor extra ontwikkeling en modificatie en leidt tot een hoge mate van 
complexiteit. 

1.3 Gemodificeerde hierarchische structuur 
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In een paging een aantal tekortkomingen van de zuiver hierarchische structuur te verhelpen 
is de gemodificeerde hierarchische structuur ontstaan. Deze bezit ook de karakteristieke 
meester-slaaf verbindingen maar tevens verbindingen tussen de verschillende besturings
componenten van een niveau, zie figuur I.3. 

De vaste meester-slaaf verbindingen zijn minder vast en er ontstaat een zekere mate van 
autonomie van de verschillende niveaus. Door deze autonomie is het mogelijk dat de high 
level controller een volgorde van activiteiten initieert en de overige taken aan het 
onderliggende niveau overlaat. Tevens heeft de autonomie en de samenwerking van de 
verschillende modules binnen een niveau tot gevolg dat het niet meer toereikend is dat de 
database alleen gecomprimeerde informatie bevat. Voor een goede coordinatie van het 
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productieverloop is de beschikbaarheid van gedetailleerde statusinformatie, om de interactie 
tussen de verschillende modules te ondersteunen, vereist. 

Voordelen: 

Nadelen: 

1.3: Gemodificeerd hierarchische architectuur 

Dezelfde voordelen als voor de zuiver hierarchische structuur. 
Door de meer decentrale structuur is het mogelijk sneller te reageren op 
lokale omstandigheden gebruikmakend van lokale controllers en actuele 
statusinformatie. 
Verder is de betrouwbaarheid en de fouttolerantie verbeterd in 
vergelijking met de gecentraliseerde structuur. Oak foutdiagnose is 
eenvoudiger door een reductie van het aantal interacties met de high 
level controller. Samengevat leidt de lokale autonomie tot extra 
voordelen m.b.t. de robuustheid tegen verstoringen. 
Mogelijkheid de subsystemen meer besturingstaken te geven waardoor de 
high level controller wordt ontlast en sneller kan reageren op verzoeken 
van onderliggende niveaus, en meer tijd heeft voor de analyse van 
informatie en het generen van de planning. 

Dezelfde als bij de zuiver hierarchische structuur 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 de lokale autonomie. 

1.4 Heterarchische architectuur 

In de literatuur worden naast de hierarchische besturingsarchitecturen ook heterarchische of 
gedistribueerde architecturen beschreven. Deze architecturen zijn ontwikkeld als antwoord op 
de tekortkomingen van de drie voorgaande architecturen. 

Heterarchische architecturen zijn opgebouwd uit lokale subsystemen. Deze subsystemen zijn 
autonoom. Dat wil zeggen dat ze (zonder informatie-uitwisseling met een hager niveau) een 
gedeelte van de besturingsfuncties uitvoeren. Er bestaan geen meester-slaaf verbindingen en 
oak geen high level controller. Informatie-uitwisseling tussen de subsystemen geschied d.m.v. 
een gedetailleerd netwerk. In figuur 1.4 is de heterarchische architectuur weergegeven. 
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!.4: Heterarchische architectuur 

De gedachtegang 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. 
Volledige lokale autonomie vraagt erom dat overall statusinformatie wordt geminimaliseerd 
of geelimineerd, met als gevolg dat alleen lokale databestanden blijven bestaan. Een lokaal 
subsysteem kan meerdere typen databestanden bevatten zoals: hoofdproductieplan, fabricage
kennis , voorraadniveaus , statusinformatie etc. 
Samenwerken tussen de eenheden gebeurt op basis van een onderhandelingsprotocol. De 
belangrijkste eigenschap van een onderhandelingsprotocol is dat elke eenheid een boodschap 
of verzoek aan mag nemen maar ook mag weigeren op basis van de eigen status. De eel 
controllers onderhandelen d.m.v. het protocol over het schedulen en de routing van de 
verschillende orders. 

Door gebruik te maken van een gedistribueerde architectuur wordt een flexibele besturing 
verkregen. Subsystemen kunnen aan de architectuur worden toegevoegd en onttrokken zonder 
dat als gevolg daarvan de besturingsfuncties van de overige subsystem en (grote) wijzigingen 
moeten ondergaan. 

Voordelen: 

Nadelen: 

Het toepassen van modulariteit en de gereduceerde koppeling van 
besturingscomponenten leidt tot een gereduceerde complexiteit en 
daardoor een vereenvoudiging van het oritwerp en het onderhoud. 
Bij volledige autonomie wordt ook de fouttolerantie verbeterd. Een 
systeem met volledig autonoom functionerende componenten zal niet 
falen als Mn of meer componenten falen. Daarnaast zal het cooperatieve 
onderhandelingsprotocol doorgaan ondanks het falen van Mn of meer der 
componenten. Hierdoor wordt ook het reconfigureren of aanpassen van 
het systeem eenvoudig. 
Door het gedetailleerde netwerk verloopt het verspreiden van informatie 
zeer snel. 
Verder bestaan er voordelen als gevolg van het schedulen m.b.v. 
gedistribueerde systemen. 
Flexibele architectuur waardoor nieuwe besturingsmodules eenvoudig 
kunnen worden toegevoegd. 

Nadelen die ontstaan als gevolg van de beperkte capaciteit van de lokale 
subsystem en. 
Door het ontbreken van een high-level besturingseenheid ontstaat de 
mogelijkheid tot het optreden van lokale optimalisatie. 
Bij gecomputeriseerde systemen: geen standaard voor communicatie, 
gebrek aan software en hoge vereiste capaciteit van het communicatie
netwerk 
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1.5 Holarchische architectuur 

Deze architectuur is het meest recent en wordt daarom uitvoeriger behandeld. 
Meer als 30 jaar geleden is het woord holon voor het eerst door Arthur Koestler [Koe89] 
geYntroduceerd. De naam holon is een combinatie van het Griekse woord holos wat in de 
Nederlandse taal geheel betekent, en het achtervoegsel -on, als bij proton of neutron, wat 
klein betekent. 
Twee waarnemingen vormden voor Koestler de basis voor het ontwikkelen van een concept 
wat gebruik maakt van holons. Complexe systemen kunnen veel sneller ontwikkeld worden 
uit eenvoudige systemen als er sprake is van stabiele tussenvormen dan wanneer dit niet het 
geval is. En hoewel het eenvoudig is om subsystemen of onderdelen te identificeren, kunnen 
deze in absolute zin nooit zelfstandig bestaan. 
Het concept van Koestler is later vertaald is een concept wat zich leent voor toepassing in 
een productieomgeving. Het doel van dit concept is het bereiken van stabiliteit m.b.t. 
verstoringen, flexibiliteit m.b.t. noodzakelijke aanpassingen en een efficient gebruik van de 
beschikbare resources. 

Om het oorspronkelijke concept in een productieomgeving te kunnen toepassen in een aantal 
definities voor de verschillende begrippen ontwikkeld. Deze zijn: 

- Holon: Een autonome en cooperatieve bouwsteen van een fabricagesysteem, 
welke informatie en fysieke objecten kan transformeren, transporteren, 
opslaan en/ of beoordelen. Het holon bestaat uit een informatiedeel en 
een fysiek deel voor de bewerking van fysieke objecten. Een holon kan 
een onderdeel zijn van een ander holon. 

- Autonomie: De capaciteit van een eenheid om eigen planningen en strategieen te 
ontwikkelen, uit te voeren en te controleren. 

- Cooperatie: Een proces waarbij een set van eenheden een gezamenlijk acceptabel 
plan ontwikkeld en uitvoert 

- Holarchie: Een systeem van holons die cooperatief een gezamenlijk doel te bereiken. 
De holarchie definieert de basisregels voor de cooperatie van de holons en 
beperkt daarmee hun autonomie [Bru98]. 

In een fabricageomgeving zijn drie relatief gescheiden aspecten te onderkennen: resource 
aspecten zoals de optimale snelheid of de capaciteit van een machine, product en proces 
gerelateerde aspecten zoals welke bewerkingen noodzakelijk zijn om tot een goede 
productkwaliteit te komen, en logistieke aspecten betreffende de klantenvraag en de 
levertijden. 
Bij holonische besturing zijn deze aspect en gevat in drie verschillende bouwstenen (holons): 
het resource holon, het product holon en het order holon. In figuur 1.5 is een voorstelling van 
de basis bouwstenen van holonische besturing en hun interactie weergegeven. 
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Daarnaast 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 1.5: Basis bouwstenen van een holonisch fabricagesysteem 

Een resource halon bestaat uit een fysiek deel en een informatiedeel. Het fysieke deel wordt 
gevormd door een productieproces van het fabricage systeem, het informatiedeel door 
methoden voor het organiseren, gebruiken en controleren van het productieproces. Het halon 
biedt productiecapaciteit aan de omgevende holons. Een resource halon is een abstractie van 
een productie-eenheid waarbij het een fabriek, een afdeling, een machine, een 
transporteenheid, personeel, vloeroppervlak etc. kan betreffen. 

Een product halon bevat de proces- en productkennis om een correcte fabricage van een 
kwalitatief goed product mogelijk te maken. Het halon beschikt over consistente en up-to
date informatie over de productlevenscyclus, klanteneisen, antwerp, procesvolgorde, stuklijst 
etc. Als zodanig bevat het halon een productmodel en niet het productstatusmodel. Het 
product halon combineert functies als productontwerp, productievolgorde en 
kwaliteitswaarborg, en fungeert als een informatie-server voor andere holons in het 
fabricagesysteem. 

Een order halon representeert een taak binnen het fabricagesysteem. Het is verantwoordelijk 
voor de juiste uitvoering van de taak binnen de gestelde levertijd. Het zorgt ervoor dat het 
fysieke product wordt geproduceerd, dat het productstatusmodel vorm krijgt en alle logistieke 
informatie-overdracht plaatsvindt ~ Het order halon kan een klantenorder bevatten, een make
to-stock order, het maken van een prototype en orders voor het onderhouden of repareren 
van de resources. 
Het order halon mag gezien worden als een eenheid met een bepaald besturingsgedrag wat 
zorgt voor de productievoortgang d.m.v. onderhandelingen met andere eenheden en resources. 
Het order halon combineert klassieke taken als dispatching, order-monitoring en korte 
termijn planning. 

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 
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bewerkingen door het uitbrengen van een offerte. Het 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 fabricage systemen nog zeer jong is, is er weinig 
literatuur te vinden over de voor- of nadelen van de methode. Geconcludeerd mag worden 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 amoebenfabrieken en 
zelfsturende teams. 

Voordelen: 

Nadelen: 

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

Door de grate hoeveelheid interactie tussen een groat aantal low-level 
holons resulteert een complex systeemgedrag wat moeilijk te begrijpen, 
te besturen en te voorspellen is. Door het invoeren van aggregaat holons, 
als en set van gerelateerde holons die geclusterd worden, is de 
complexiteit te verminderen. 



Bijlage J 

Aanvullende informatie m.b.t. besturings
concepten 

In deze bijlage is aanvullende informatie opgenomen m.b.t. de in hoofdstuk 4 behandelde 
besturingsconcepten. Deze bijlage is in paragrafen ingedeeld, waarbij elke paragraaf 
informatie bevat welke correspondeert met een bijbehorende paragraaf in hoofdstuk 4. 

J .1 Manufacturing Resources Planning 

Material Requirements Planning (MRP I) en Manufactering Resources Planning (MRP II) 
zijn zonder twijfel de meest gebruikte besturingsconcepten van de laatste decennia. MRP I is 
in de jaren zestig in de Verenigde Staten ontstaan. In de loop der jaren is MRP I, via Closed 
Loop MRP, geevolueerd in MRP II. 

De kern van MRP wordt gevormd door het begrip "afhankelijke vraag". In zijn meest 
eenvoudige vorm betekent dit dat MRP vanuit een behoefte aan een eindproduct 
( onafhankelijke vraag) de afgeleide behoefte aan componenten en grondstoffen ( afhankelijke 
vraag) berekent. 

Omdat veel literatuur en documentatie in het Engels is gesteld, zullen voor de voornaamste 
begrippen de meest gangbare Engelse termen worden vermeld. In deze paragraaf worden 
achtereenvolgens Material Requirements Planning, Closed Loop MRP en Manufactering 
Resources Planning toegelicht. 

Manufactering Requirements Planning (MRP I) 

Material Requirements Planning of vrij vertaald materiaal-behoefte-planning is een set 
technieken zoals in figuur J.l weergegeven. MRP I maakt gebruik van de productstructuur, 
de stuklijst of de Bill of Material (BOM), voorraadgegevens en het hoofdproductieplan om 
een netto-materiaal-behoefte (net requirements) te berekenen [Too96]. 

MRP I start met het bepalen van het hoofdproductieplan of Master Production Schedule 
(MPS). Dit is een directe vertaling van de vraag naar eindproducten (zowel voorspellingen als 

24 
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klantenorders) die een organisatie in een bepaalde peri ode plant te gaan maken [V er93]. De 
vraag naar eindproducten wordt oak wel brutobehoefte (gross requirements) of de 
onafhankelijke vraag genoemd [Vis94]. 

Aan de hand van de producten die zijn opgenomen in het hoofdproductieplan bepaald MRP I 
de hoeveelheid componenten (als "product" van eerdere productiefasen) en materiaal, oak wel 
de afhankelijke vraag genoemd, om deze producten te kunnen produceren, en tevens het 
moment waarop de componenten en het materiaal beschikbaar moeten zijn [Ken97]. 

Dit gebeurt door gebruik te maken van de productstructuur, het bekijken van het voorraad
niveau, en zodoende de netto materiaalbehoefte met bijbehorende levertijden te bepalen. Deze 
netto materiaalbehoefte en de levertijden zijn bepalend voor het moment van vrijgifte voor 
inkoop- en productieorders. MRP I is een push-systeem waarbij de afstemming van de 
materiaalbehoefte de belangrijkste aandacht vraagt. MRP I wordt daarom oak materiaal 
georienteerd genoemd. 

MPS 

Productstructuur- MRP - Voorraad 

lnkoop Productie 

Figuur J.l : Overzicht MRP I 

De werking van MRP I wordt nogmaals aan de hand van een voorbeeld toegelicht. Dit 
voorbeeld is gebaseerd op fictieve gegevens m.b.t. de productie van een blikopener. 
In figuur J.2 is de productstructuur of de Bill of Material (BOM) van de blikopener 
gepresenteerd. 

Blikopener 
1 stuks 

Niveau 0 

I 
I I I 

Klinknagel B Snijhelft T ransporteurhelft 
1 stuks 1 stuks 1 stuks 

Niveau 1 

Niveau 2 
Snijvlak Klinknagel A Heft type 1 Transportmechanisme Heft type 2 
1 stuks 2 stuks 1 stuks 1 stuks 1 stuks 

l J 

Vleugel Tandwiel 
1 stuks 1 stuks 

Niveau 3 

Figuur J .2: Productstructuur van een blikopener 
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De brutobehoefte aan eindproducten van periode 3 tot en met periode 11 is m figuur J.3 
weergegeven. 

Periode 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Brutobehoefte 0 0 1900 1800 1300 1500 2000 1900 1700 

Figuur J.3: Brutobehoefte 

In de praktijk is de opbouw van de brutobehoefte een continu proces, waarin de perioden 
voorafgaand aan periode 5 ook een brutobehoefte vertonen. Voor de eenvoud van het 
voorbeeld is in deze perioden de brutobehoefte gelijk aan nul gesteld. Verder worden de 
doorlooptijden en de levertijden in dit voorbeeld gelijk gesteld aan een periode. 

Gesteld wordt dat er aan het eind van periode 3 enige beschikbare voorraad aan eind
producten (on hand inventory) aanwezig is. In figuur J.4 is aangegeven dat deze voorraad 
5600 stuks bedraagt. Aan deze voorraad worden de te ontvangen orders (scheduled receipts) 
als resultaat van in het verleden geplaatste orders toegevoegd. Uit het totaal van de 
beschikbare voorraad en de te ontvangen orders wordt de totale behoefte aan eindproduct 
voor de betreffende periode geleverd. In figuur J.4 geldt bijvoorbeeld voor periode 5 weer dat 
er 5600 stuks beschikbaar zijn aan het eind van periode 4, dat er 0 stuks ontvangen worden 
als gevolg van te ontvangen orders en dat er 1900 stuks uit de voorraad genomen worden om 
in de brutobehoefte te voorzien, wat resulteert in een voorraad van 3700 stuks aan het eind 
van periode 5. 
Indien de beschikbare voorraad grater is dan de behoefte, is er geen nettobehoefte aan 
eindproduct. Is de beschikbare voorraad kleiner dan de behoefte, dan is de nettobehoefte 
gelijk aan de behoefte verminderd met het totaal van de beschikbare voorraad en de te 
ontvangen orders. 

Of in formule vorm: 

NB(t) = V(t-1) + TO(t) - BB(t) 

Waarbij NB (t) 
v (t-1) 
TO (t ) 
BB (t) 

= nettobehoefte in peri ode ( t) 
= voorraad aan het eind van peri ode ( t-1) 
= te ontvangen orders in peri ode ( t) 
= brutobehoefte in peri ode ( t) 

In figuur J.4 is zichtbaar dat in periode 8 een nettobehoefte ontstaat van 900 stuks, dit als 
gevolg van een voorraad aan het eind van periode 7 van 600 stuks , 0 stuks te ontvangen en 
een brutobehoefte van 1500 stuks. Om in deze nettobehoefte te kunnen voorzien moet in een 
voorgaande periode een productieorder voor 900 stuks worden gepland. Omdat de 
doorlooptijd van een order 1 periode bedraagt moet de productieorder voor 900 stuks in 
periode 7 worden gepland zodat de producten in periode 8 worden ontvangen. 

Oftewel indien de nettobehoefte ontstaat in periode (t) , dan moet in periode (t - doorlooptijd 
van de order) een productieorder gepland worden waarvan de seriegrootte minimaal ter 
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grootte van de nettobehoefte is. De seriegrootte mag i.v.m. economische voordelen ook grater 
zijn, doch dit resulteert in onnodige voorraden. 

In formule vorm wordt deze relatie weergegeven door: 

NB(t) = PP(t-dlt) 

Waarbij NB (t) 
PP( t-dlt) 

= nettobehoefte in periode (t) 
= productieplan voor periode (t- doorlooptijd) 

Het vaststellen van de nettobehoefte voor iedere periode en het vertalen van deze behoefte in 
het al dan niet plaatsen van productieorders in de verschillende perioden leidt tot het 
productieplan (planned order release). In figuur J.4 het berekenen voor het productieplan 
voor de totale planperiode weergegeven. 

Periode 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Brutobehoefte 0 0 1900 1800 1300 1500 2000 1900 1700 

Te ontvangen orders 0 0 0 0 0 900 2000 1900 1700 

Voorraad 5600 5600 3700 1900 600 /a 0 0 0 

Nettobehoefte 0 0 0 0 'L 900 2000 1900 1700 

/ 
Productieplan 0 0 0 0 900 2000 1900 1700 0 

J .4: Berekening van de te produceren serie eindproducten 

Om de productieorder (van 900 stuks in periode 7) uit te voeren zijn componenten nodig die 
in het eindproduct verwerkt zijn. In periode 7 zijn dan ook 900 stuks klinknagels B, 900 stuks 
snijhelft en 900 stuks transporteurhelft nodig. 
Oftewel een nettobehoefte aan eindproduct in periode (t) resulteert in een brutobehoefte aan 
componenten in periode (t - doorlooptijd van de order). Informatie m.b.t. welke compo
nenten en de aantallen van deze componenten in het eindproduct verwerkt zijn volgt uit de 
productstructu ur. 

In formule vorm resulteert deze relatie in: 

BB(t)comp.i = aantal benodigd.i x PP(t)eind. 

Waarbij BB(t)comp.i = brutobehoefte component i voor periode (t) 
aantal benodigd.i = aantal benodigde componenten i in het eindproduct 
PP(t)eind. = productieplan eindproduct voor periode (t) 

= weergave voor een in het eindproduct verwerkte component 
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Op deze manier wordt de brutobehoefte voor alle in het eindproduct verwerkte componenten 
berekent. Voor elk van deze componenten wordt vervolgens conform figuur J.4 het 
productieplan voor de componenten berekent. 

Door deze vertaling van een behoefte aan eindproducten naar behoeften aan componenten om 
vervolgens tot een productieplan voor de componenten te komen, te herhalen voor de 
componenten en of grondstoffen van de componenten is de materiaal behoefte voor de totale 
afhankelijke vraag te berekenen. 

Closed Loop MRP 

MRP I staat niet op zichzelf. Als bekend is wanneer de diverse onderdelen beschikbaar 
moeten zijn, moet geverifieerd worden of er capaciteit beschikbaar is. Is dit niet het geval dan 
kan er niet geproduceerd worden en is het hoofdproductieplan niet realistisch. Het op elkaar 
afstemmen van de behoefte aan en de beschikbaarheid van capaciteit leidt tot Closed Loop 
MRP [Ver93]. Closed Loop MRP is geevolueerd uit MRP I en de diverse componenten ervan 
zijn te zien in figuur J.5. De term Closed Loop impliceert dat het systeem niet alleen alle 
componenten uit de figuur bevat, maar tevens dat terugkoppeling plaats vindt tijdens de 
executie, zodat het systeem ten allen tijde valide blijft [Too96]. 
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Figuur J.5: Closed Loop MRP 

Het Closed Loop MRP systeem zorgt ervoor dat a:fzonderlijke planningsystemen worden 
gekoppeld tot een planningsysteem. Zeker als het hoofdproductieplan goed wordt beheerst, 
kan dit systeem de vraag beantwoorden water werkelijk nodig is en op welk tijdstip [Ver93]. 

Manufactering Resources Planning 

Met de introductie van Manufactering Resources Planning (MRP II) wordt het terug
koppelen van informatie doorgezet. MRP II is geevolueerd uit het Closed Loop MRP en heeft 
de volgende karakteristieken: 
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Het operationele en het financiele systeem zijn gerntegreerd. Zij maken gebruik van 
dezelfde gegevens, waarbij de financiele gegevens een uitbreiding zijn van de 
operationele gegevens 
Het systeem heeft simulatiemogelijkheden. Het is een reflectie van de werkelijkheid en 
door gegevens te veranderen kunnen effecten van deze veranderingen vooraf 
bestudeerd worden 
Het is een gerntegreerd systeem voor de hele organisatie, MRP II heeft betrekking op 
alle fundamentele aspecten van planning en besturing. 

Binnen MRP II worden 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 gei"ntegreerd met als gevolg dat de 
stuklijst , als weergave van de productstructuur, van een referentiedocument verandert in een 
besturingsdocument [V er93] . 

Distribution 
Requirements 
Planning (DRP) 

Vraag 
management 

Master Production 
Scheduling (MPS) 

Material 

Rough-Cut 
~-~ Capacity 

Planning (RCCP) 

Figuur J.6: Besturingstructuur MRP II 
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In figuur J.6 is de besturingsstructuur van MRP II weergegeven. De belangrijkste 
componenten worden in hierna nader toegelicht. 

Hoofdproductieplan of Master Production Schedule (MPS) 
Het hoofdproductieplan is de hoofdinvoer in MRP. Het bevat informatie over de product en 
die een organisatie in een bepaalde periode plant te gaan produceren om aan de vraag te 
kunnen beantwoorden. 
Het hoofdproductieplan krijgt zijn invoer uit het productieplan, van marketing, verkoop en 
distributie. In het productieplan staat de behoefte op productgroepenniveau vanuit de lange 
termijn planning. 

Van marketing en verkoop komt informatie m.b.t. de voorspelde vraag en de klantenorders 
op korte termijn. Vanuit distributie komt het toeleveringsplan ten behoeve van de 
distributiecentra en/of de detailhandel. Dit alles komt tezamen en vbrmt de bruto behoefte. 
Door de brutobehoefte en de voorraadsituatie langs een tijdbalk te plaatsen en deze te 
vergelijken ontstaat inzicht in de netto behoefte. Daarmee is bekend welke producten, 
wanneer nodig zijn en in welke hoeveelheden. Deze informatie vormt de invoer voor MRP. 

Rough-Cut Capacity Planning (RCCP) 
Het is belangrijk dat het hoofdproductieplan realistisch ( realiseerbaar )is [Ber92]. Daarom 
wordt door het uitvoeren van de Rough-Cut Capacity Planning beoordeeld of het aanbod van 
capaciteit en de vraag naar capaciteit op elkaar zijn afgestemd. Op geaggregeerd niveau 
wordt bekeken of de gevraagde uren overeenkomen met de beschikbare uren. 
Uit de capaciteitscheck zal blijken of het hoofdproductieplan realiseerbaar is of niet. Is dit 
niet het geval dan zijn er verschillende oplossingen mogelijk: het accepteren van minder 
orders, afleverdatum van orders verschuiven naar later datum, capaciteit uitbreiden door 
overwerk of aankoop van extra machines en als laatste het uit besteden van werk [Dur90]. 
Geeft dit niet het gewenste resultaat dan moet het hoofdproductieplan aangepast worden. 

Productstructuur 
De invoer uit het hoofdproductieplan in het MRP is niet zonder meer bruikbaar. Er dient een 
vertaalslag gemaakt te worden van het eindproduct naar zijn onderdelen, hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van de productstructuur. Dit is eenvoudig gezegd een lijst met onderdelen 
en halffabrikaten waaruit, en de manier waarop een product is samengesteld. Er bestaan 
verschillende namen voor het begrip productstructuur zoals stuklijst, receptuur of de Bill Of 
Material (BOM). 

Material Requirements Planning (MRP) 
MRP wordt gebruikt om de afhankelijk vraag in de tijd te plannen. De afhankelijke vraag is 
die vraag die direct gerelateerd kan worden aan de behoefte van componenten op een hager 
niveau in de productstructuur. Deze vraag wordt dan ook berekend vanuit de behoefte van 
het hogere niveau en hoeft niet te worden voorspeld. 
MRP maakt gebruik van tijdfasering. Door de behoefte aan materiaal en of halffabrikaten en 
hun doorlooptijd langs een tijdbalk uit te zetten ontstaat inzicht in het moment van 
vrijgeven van inkoop- of productieorders. 
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Capacity Requirements Planning (CRP) 
MRP plant tegen een oneindige capaciteit. Om te voorkomen dat er irreele planningen 
ontstaan is een controle op de benodigde capaciteit noodzakelijk, hiervoor wordt Capacity 
Requirements Planning gebruikt. Voor elk te produceren artikel bestaat een routing. Een 
routing bevat de bewerkingsvolgorde en standaardtijden per bewerking, zoals omsteltijd en 
bewerkingstijd per product. 
Door per machine de benodigde tijden bij elkaar op te tellen, kan gecontroleerd worden of bij 
alle machines voldoende tijd, lees capaciteit, beschikbaar is. Is dit niet het geval dan kunnen 
bepaalde orders eerder of later gepland worden, wanneer er wel voldoende capaciteit 
beschikbaar is. Een tweede mogelijkheid bestaat uit het tijdelijk vergroten van de capaciteit 
door overwerk, uitbesteden of het inhuren van extra personeel. Indien voldoende capaciteit 
beschikbaar is kan de ordervrijgifte plaats vinden. 
Mocht het niet mogelijk zijn voldoende capaciteit te creeren dan moet er opnieuw gepland 
worden. 

Final Assembly Scheduling (F AS) 
W aar het hoofdproductieplan een weergave is van de producten die een organisatie in een 
bepaalde periode plant te gaan produceren, is het final assembly schedule de werkelijke 
uitvoering van dit plan [Ver93]. Door het final assembly schedule worden de onderdelen 
geassembleerd tot klantenorders, waarbij de assemblagetijd de levertijd is[Dur90].Het 
hoofdproductieplan bevat geaggregeerde informatie en het final assembly schedule 
gedetailleerde informatie. Het resultaat van beide kan verschillen maar dient in grote lijnen 
compatible te zijn. 
Indien dit niet het geval is kan dit leiden tot voorraad tekorten (het final assembly schedule 
is bovenmaats in vergelijking met het hoofdproductieplan), of het hoofdproductieplan wordt 
niet verwezenlijkt en moet mogelijk aangepast worden (het final assembly schedule is 
ondermaats). 

Inkoop en productie 
Om op de planningen te kunnen vertrouwen is het noodzakelijk dat de uitvoering volgens 
plan geschiedt. Het doel van inkoop is om de benodigde materialen op een zodanig moment 
te bestellen (en dus geleverd te krijgen) dat het MRP uitgevoerd kan worden en derhalve de 
productie volgens planning kan verlopen. 

Tijdens de productie worden de orders per bewerking op de verschillende procesplaatsen 
uitgevoerd. Elke afdeling is verantwoordelijk voor het realiseren van de eigen planning. 

Bij zowel inkoop alsook bij productie is controle en terugkoppeling van afwijkingen 
belangrijk. Deze terugkoppeling kan (indien noodzakelijk) een signaal zijn voor het aanpassen 
van de planning. 

MRP wordt in zeer veel bedrijven toegepast en ontleent zijn kracht aan het kunnen 
organiseren en manipuleren van enorme hoeveelheden informatie van zowel producten als 
productie. Aan het toepassen van MRP kleven echter ook nadelen. 
MRP gaat uit van vaste en voorspelbare bewerkingstijden voor de verschillende uit te voeren 
bewerkingen. Deze zijn in werkelijkheid echter afuankelijk van een groot aantal factoren en 
derhalve moeilijk voorspelbaar. 
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Daarbij berekent MRP de doorlooptijden van de verschillende orders aan de hand van een 
cumulatie van de afzonderlijke bewerkingen volgend uit de Bill Of Material. Dit resulteert in 
lange doorlooptijden met als gevolg dat ook de planningshorizon lang moet zijn. Als gevolg 
hiervan is zeker de onafhankelijke vraag minder betrouwbaar te voorspellen. 
MRP kent slechts een seriegrootte. Vaak leidt het produceren in kleinere series tot 
doorlooptijdverkorting, minder onderhanden werk en lagere voorraadniveaus. Doordat de 
serie vaak een combinatie is van de materiaalbehoefte van meerdere orders geeft de 
orderhoeveelheid geen inzicht in productieverloop. Daarbij komt dat als deze order te laat 
dreigt te komen de totale order omgezet wordt in een spoedorder terwijl dit mogelijk voor een 
groat deel van de serie onnodig is. 
Tenslotte wordt opgemerkt dat de veiligheidsvoorraad vaak onnodig is. Deze wordt namelijk 
aileen gebruik als het onmogelijk is de betreffende producten d.m.v. spoedorders alsnog te 
realiseren. 

Visser [Vis94] noemt verder de complexiteit, het feit dat de planner vaak ver van de 
productievloer staat en dat MRP het niet meer kan volgen als de doorlooptijden kleiner 
worden en de frequenties hager, als nadelen van MRP. 

Gezien de genoemde voor- en nadelen van MRP moet het toepassingsgebied 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. 

J.2 Just In Time-filosofie en kanbanbesturing 

In deze paragraaf wordt aanvullende informatie gegeven m.b.t. de Just In Time-filosofie en 
kanbanbesturing. Deze informatie dient als achtergrond informatie bij hoofdstuk 4. 

Just In Time (JIT) -fllosofie 

De JIT-filosofie wordt op verschillende manieren gedefinieerd. Enkele definities zijn in deze 
paragraaf opgenomen. Uit de definities blijkt de nadrukkelijke invloed van de klant in die zin 
dat er uitsluitend op basis van klantenbehoefte wordt geproduceerd. 

Burbidge [Bur87] geeft als definitie: 

een productiebesturingssysteem waarbij producten uitsluitend worden geproduceerd 
als deze benodigd zijn voor levering aan een klant. Onderdelen of materialen worden 
uitsluitend geproduceerd of besteld wanneer deze voor productie noodzakelijk zijn. 

Durlinger [Dur90] definieert JIT als: 

het leveren van de juiste producten, op het juiste tijdstip, op de juiste plaats, in de 
juiste kwaliteit, in de juiste hoeveelheid waarbij de afnemer bepaalt wat juist is. 
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Een derde definitie wordt gebruikt in de Philips JIT-games en luidt: 

het produceren van de juiste producten, op het juiste tijdstip, in de juiste hoeveel
heden en zonder fouten [Moo87]. 
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De doelstellingen van de JIT-filosofie wijken niet af van de doelstellingen die in het Westen 
gelden, alleen de manier waarop de doelstellingen gerealiseerd worden verschilt aanzienlijk. In 
het Westen wordt een productieomgeving als een gegeven beschouwt, en getracht de 
productiebesturing hierop aan te passen. In de Oosterse culturen daarentegen is men geneigd 
de productiesituatie als variabel te beschouwen en blijft men zoeken naar mogelijke 
verbeteringen in de bestaande situatie. JIT richt zich daarmee niet zozeer op het ontwerpen 
van een goed besturingssysteem, maar richt de aandacht op het primaire proces zelf [Ber92] 

Ook de manier waarop de JIT-filosofie het begrip voorraad beschouwt verschilt van de 
manier waarop in de Westerse samenleving tegen het begrip wordt aangekeken. Om de rol 
van voorraad in de productieomgeving te illustreren wordt vaak gebruik gemaakt van een 
analogie, die bekent staat als de: "de rivier des voorraads" (river of inventory) [Ber92, Dur90, 
Vol91]. Deze analogie wordt later in deze paragraaf verwoord. 
In het Westen wordt voorraad beschouwt als een "must" in het productiesysteem om 
ongestoord te kunnen produceren [Dur90]. In het Oosten ziet men voorraad als een vorm van 
kapitaalvernietiging (voorraad is geYnvesteerd kapitaal [Ren94]) en tevens (en dat is veel 
essentieler) als een verdoezeling van problemen. De juiste oplossing voor het 
voorraadprobleem is in hun ogen gelegen in het aanpakken van de problemen oftewel "het 
vermijden van obstakels in de rivier". Dit wordt de JIT-oplossing genoemd. 

Daarnaast streeft de JIT-filosofie naar zo klein mogelijke series. Dit omdat korte 
doorlooptijden belangrijk zijn om snel op klanteneisen te kunnen reageren, en omdat snelle 
terugkoppeling de kwaliteit ten goede komt. Het ideaalbeeld is een zuivere flow-productie met 
een seriegrootte van 1. 
Om dit te realiseren is een reductie van de omsteltijden noodzakelijk. De door Shingo 
ontwikkelde SMED-methode (Single Minute Exchange of Die) kan hierbij grote winsten 
opleveren [Dur90]. 

Een andere voorwaarde voor het werken met een seriegrootte van 1 is dat het product geen 
fouten mag bevatten (zero-defects). Anders ontstaat direct een productiestilstand omdat van 
het betreffende product op dat moment geen voorraad is. 
Voorwaarden om te komen tot zero-defects productie zijn: 
- het productieproces moet betrouwbaar (en daarom vaak eenvoudig) zijn 
- het productieproces moet beheersbaar en controleerbaar zijn 
- de gebruikte processen moet foutloos kunnen produceren, dit stelt hoge e1sen aan de 

betrouwbaarheid en het onderhoud 
- er is voortdurend controle van de kwaliteit. 
Daarbij bestaat nog een vorm van kwaliteitsverbetering die erg typerend is en bekend staat 
onder de naam POKE-YOKE. Deze aanpak gaat ervan uit dat de mens centraal staat in de 
productie. Het is eigen aan de mens dat hij fouten maakt omdat aileen Goden onfeilbaar zijn. 
Om foutloos te produceren moet het productieproces zo worden ingericht dat de operator 
geen fout kan maken. Dit houdt in dat zeer goed wordt nagedacht over producten, processen 
en machines [Dur90]. 
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Rivier des voorraads 

De marrier waarop de JIT-filosofie het begrip "voorraad" beschouwt verschilt van de marrier 
waarop in de Westerse samenleving tegen het begrip wordt aangekeken. Om de rol van 
voorraad in de productieomgeving te illustreren wordt vaak gebruik gemaakt van een 
analogie, die bekent staat als de: "de rivier des voorraads" (river of inventory) [Ber92, Dur90, 
Vol91]. 
In het Westen wordt voorraad beschouwt als een "must" in het productiesysteem om 
ongestoord te kunnen produceren [Dur90]. Om efficient te kunnen en te blijven produceren 
client voor elke werkplek een voorraad aanwezig te zijn. Dat deze voorraden leiden tot hogere 
hoeveelheden onderhanden werk en derhalve langere doorlooptijden wordt daarbij als 
bijkomend nadeel geaccepteerd. 

Obstakels of 
wrstoringen 

Boot = productie\()Qrtgang 

Watemh.eau = 
\()orraadnh.eau 

Voorraden wrbergen de prd>lemen 

Figuur J.7: Voorraadoplossing 

Als er voldoende voorraad in de productieafdelingen aanwezig is zal de productievoortgang 
geen belemmering ondervinden. De problemen die de voortgang zouden kunnen belemmeren 
bestaan echter wel, maar blijven onzichtbaar (onder water in figuur J.7). 

Omzeilen wn de problemen 
De boot gaat langzaam en moeizaam 

Figuur J .8: Control-system oplossing 
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Omstreeks de jaren zeventig wordt het onmogelijk met hoge (en kostbare) voorraden een 
juiste productievoortgang te waarborgen. Een mogelijke oplossing bestaat in het gebruik van 
zogenaamde Control Systems[Dur90] Deze systemen moeten er voor zorgen dat "de boot 
tussen de rotsen door kan laveren" (figuur J.8). 

In het Oosten ziet men voorraad zowel als een vorm van kapitaalvernietiging ( voorraad is 
geYnvesteerd kapitaal [Ren94]) als ook (en dit is veel essentieler) als een verdoezeling van 
problemen. De juiste oplossing voor het voorraadprobleem is in hun ogen gelegen in het 
aanpakken van de problemen oftewel "het vermijden van obstakels in de rivier". Dit wordt 
de JIT-oplossing genoemd (figuur J.9). 

Problemen zijn structureel opgelosd 

Figuur J.9: Just-in-Time oplossing 

De obstakels (zoals productkwaliteit, proces inefficiency zoals lange omsteltijden, 
onbetrouwbare machines en respect voor leverdata etc.) zijn alleen zichtbaar te maken door 
"het waterniveau in de rivier te laten zakken", oftewel het voorraadniveau in de fabriek te 
laten dalen totdat de productievoortgang in gevaar komt door een of ander probleem. Dit 
probleem dient dan opgelost te worden waarna het voorraadniveau opnieuw verlaagd kan 
worden [Dur90]. Hiermee ontstaat een situatie van continu verbeteren (Continuous 
Improvement) welke karakteristiek is voor JIT. 

Kanban-besturing 
Het Japanse woord kanban betekent kaartje of signaal. De besturingsmethode is ontwikkeld 
door Dr. Taiichi Ohno, werkzaam in de Toyota fabrieken aan het eind van de jaren vijftig 
[Ren94]. Zoals eerder gemeld wordt uitsluitend geproduceerd als dit benodigd is voor levering 
aan een klant. Ook onderdelen of materialen worden uitsluitend geproduceerd of besteld 
wanneer deze voor productie noodzakelijk zijn. 

Er bestaan twee soorten kanbanbesturing, besturing met een type kanbankaart en besturing 
met twee typen kanbankaarten. Voorbeelden van kanbankaarten zijn in figuur J.lO 
weergegeven. 
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Productie-kanban Transport-kanban 

Procesplaatsnr.: 
Volgende procesplaats: 

Te produceren onderdeel nr. : Onderdeelnr. : Voorraadtocatienr.: 
Container capaciteit : Container capaciteit: 

Voorraadtocatienr. 1.0or opslag: 

Benodigde materiaten: 
Kanbannr. uit een totaal wn: 

Materiaalnr: 
Voorraadtocatienr.: Voorraadlocatienr.: 

Onderdeelnr.: Voorgaande procesptaats: 
Voorraadlocatienr.: 

Figuur J.lO: Productie- en transportkanban [Vol91] 

Bij de besturing met een type kanbankaart zijn de kanbans in de praktijk bevestigd aan 
containers. Lege containers bij een werkplek betekent dat er geproduceerd mag worden. Is er 
geen lege container beschikbaar dan mag er niet geproduceerd worden. Door afname van een 
product uit de container raakt deze leeg, en mag er weer geproduceerd worden. Daarvoor zijn 
onderdelen nodig die in een andere container zitten. Oak deze container raakt leeg hetgeen 
het teken is voor de onderdelenfabricage om te gaan produceren (zie figuur J.ll). JIT voert 
de materialen daarom niet aan op basis van de geplande productie maar door aanvulling van 
het feitelijke gebruik [Ber92]. Op deze manier wordt de productie als het ware door de 
productielijn getrokken. JIT wordt om deze reden een pull-systeem genoemd. 

1 
4 1 ~ \;~7 ·I I \1~1 ·I 1----\f. 

"' I .. I "' I I I I I 

L ---- --- --~ l - ----- -- -~ ~ --- - - -- -- -

--.. = Product stroom ..,. - - - - = Autorisatie stroom ..... =Vraag 

Figuur J.ll Productiebesturi1.1g met een type kanbankaart 

Als door bijvoorbeeld de onderlinge afstand tussen de verschillende opeenvolgende productie
processen transportmiddelen noodzakelijk zijn, wordt besturing met twee typen kanban
kaarten toegepast. Er bestaan transportkanbans en productiekanbans (voorbeelden hiervan 
zijn in bijlage 4 opgenomen). 

Transport vindt plaats als gevolg van aanvulling van onderdelen bij de stations. W anneer 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 voile container genomen en de 
transportkanban op deze container bevestigd. De productiekanban gaat terug naar het begin 
van het betreffende productietraject , waar fungeert het als een nieuwe productieopdracht. De 



Bijlage J Aanvullende informatie m.b.t. besturingsconcepten 37 

valle container wordt naar de verbruiksplaats getransporteerd.. Het is verboden te 
transporteren of te produceren zonder een transport- of productiekanban [Ber92] . 

I 

~ ----- - -- ---

17 = Kleine 1.00rraad v 1.00r be~.~~erking 

\l = Kleine 1.0orraad 

~ na beiNerking 

Opstellen van 
as semblageprogramma 

I 
~-- -- - -- - -- -

Assemblage
programma 

- -- - - _..,._.,.. = Productie-kanban 

- - - - - - + = Transport-kanban 

Figuur J.l2: Productiebesturing volgens het KANBAN-principe [Ber92] 

Het aantal kanbans op de werkvloer vormt in feite de hoeveelheid onderhanden werk. Het 
benodigde aantal kanbans bij elk productieproces is te bereken met de formule: 

DL(l+a) 
y ~ ----'---'-

a 

waarbij: y staat voor het aantal kanbans, 
D de vraag is per tijdseenheid, 
L de doorlooptijd is , 
a een variabele is afhankelijk van de 

veiligheidsvoorraad en 
a de containercapaciteit 

Omdat deze formule vaak tot hoge voorraden leidt wordt in de praktijk vaak het aantal 
kanbans empirisch vastgesteld, of bepaalt door middel van trail and error [Ren94, Dur90]. 

Kanbanbesturing kent de volgende voor- en nadelen: 

Voordelen: • Een afname van de hoeveelheid voorraad op de werkvloer (work in 
proces), en alle daaraan gekoppelde voordelen als verkorting doorloop
tijd, 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. 
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Nadelen: 
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• Kan niet toegepast worden in productieomgevingen met lange 
omsteltijden, hoge procesvariabiliteit en onbetrouwbare machines. 
Door het toepassen van Continuous Improvement zijn deze problemen 
echter op te lossen. 

• Door continu beschikbaar hebben van (kleine) hoeveelheden tussen
voorraden aileen rendabel in productieomgeving met hoge volumes en 
zekere regelmaat van de vraag. 

• Beperkt toepasbaar bij complexe apparatuur. 
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Verder geldt dat het toepassen van kanbanbesturing onmogelijk is in productiesituaties met: 
- job shop productie (geen vaste routing) 
- onvoorspelbare en/ of zeldzame klantenvraag 
- teveel machines en/of typen onderdelen [Ren94]. 

Het- toepassingsgebied van kanban komt daarmee te liggen in de massa- en grootserie
fabricage. 

Er client nog opgemerkt te worden dat kanban goed te combineren is met MRP. Het op deze 
wijze verkregen besturingssysteem is in de industrie al op een aantal plaatsen succesvol 
geYmplementeerd. Aan deze hybride vorm zal verder aandacht worden geschonken. 

J .3 Optimized Production Technology 

OPT is de afkorting van Optimized Production Technolgy en werd aan het begin van de 
jaren tachtig door E. Goldratt geYntroduceerd als een methode om het management te helpen 
bij het bepalen van de juiste volgorde waarin de bewerkingen voor de orders op de 
verschillende machines worden uitgevoerd [Bau94]. Het is gericht op het oplossen van het 
productieplanningprobleem en gebaseerd op een management filosofie genaamd "Theory of 
Contraints" [Ate90]. Door gebruik te maken van de OPT-filosofie kan een industrieel systeem 
de toegevoegde waarde verhogen en de voorraden en lopende uitgaven verlagen. N aast de 
filosofie bestaat een softwarepakket (met een geheimgehouden inhoud) wat nog betere 
resultaten beloofd. Zowel m.b.t. de OPT-filosofie als het softwarepakket is in deze bijlage 
informatie opgenomen. Deze informatie client als aanvullende informatie bij hoofdstuk 4. 

OPT-filosofie 
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 industriele systeem nader 
tot haar doel moet brengen [Fox82]. Het doel van een industrieel systeem is volgens de 
filosofie : het generen van geld, nu en in de toekomst. Vooruitgang in de richting van dit doel 
wordt gemeten in termen van netto winst (als absolute maatstaf), return on investment (als 
relatieve maatstaf) en cashflow (als overlevingsmaatstaf) [Ate90, Bau94, Bro96], en is 
weergegeven figuur 4.6. 
Er vindt een goede beslissing, actie of handeling plaats als deze drie maatstaven simultaan 
stijgen. Omdat de vertaling van een actie naar de maatstaven niet eenvoudig is worden 
binnen de OPT-filosofie ook drie operationele maatstaven gehanteerd. Deze zijn: 
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- T Toegevoegde waarde ( omzet - inkoopwaarde van de omzet): als de mate waarin het 
bedrijf geld genereert door verkopen (T = Troughput) 

-I Voorraad: de mate waarin het bedrijf geld investeert t.b.v. de verwerving van 
materiaal en inkoopdelen (I = Inventory) 

- OE Lopende uitgaven: de mate waarin het bedrijf geld uitgeeft om voorraad in omzet te 
transformeren (OE = Operational Expense). 

Als doel voor een industrieel systeem geldt (in de ogen van de OPT-filosofie) geldt het 
vergroten van de toegevoegde waarde en gelijktijdig een verkleinen van de voorraad en de 
lopende uitgaven, zoals in figuur J.l3 te zien is. 
OPT gaat er van uit dat een knelpunt in een productieproces (constraint) de uiteindelijke 
output bepaalt en daarmee ook de geldstroom. Er moet dus alles aan gedaan worden dit 
knelpunt te elimineren [Vis94]. 
Daartoe is OPT gebaseerd op tien regels die hier niet expliciet behandelt worden maar 
waarvoor verwezen wordt naar de literatuur [Bau94, Bro96]. 

j. Toege\Oegde 

I waarde 

t Netto winst 

~ Voorraad 

Leiclt tot. ... . 

t Return on 
im.estment 

1 Lopende 
T uitgawn 

t Cash flow 

Figuur J .13: Operationele en financiele maatstaven 

Binnen de OPT-filosofie worden verder drie concepten gehanteerd. Deze zijn: 
- het bottleneck I niet bottleneck concept 
- het drum-buffer-rope concept 
- het concept buffer management. 
Deze worden hierna kort toegelicht. 

Het bottleneck I niet-bottleneck concept 
In de OPT-filosofie worden capaciteitsbronnen opgedeeld in bottlenecks en niet-bottlenecks, 
waarbij een bottleneck gedefinieerd is als: 

Een bottleneck is die capaciteitsbron waarvan de capaciteit kleiner, of gelijk is 
aan de capaciteitsbehoefte vanuit de marktvraag. Een niet-bottleneck heeft een 
zekere overcapaciteit [Ate90] . 

OPT gaat uit van het balanceren (synchroniseren) van de gehele goederenstroom (integraal) 
en niet van het balanceren van de capaciteiten. Besturing vindt derhalve plaats op grond van 
het productietempo van de bottleneckmachine. 
De tijdsbesteding op een bottleneck bestaat uit bewerkingstijd en omsteltijd. Om een 
bottleneck productiever te laten zijn, moet de omsteltijd gereduceerd worden zodat er meer 
tijd voor bewerkingen beschikbaar komt. De beschikbare overcapaciteit op de niet-bottleneck 
machines mag niet gebruikt worden om toch maar te produceren maar moet gebruikt worden 
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voor extra omstellingen om zodoende met kleinere series te werken waardoor kortere 
doorlooptijden en een lager onderhanden werk gerealiseerd worden. 
De OPT-filosofie onderscheidt twee soorten series, de transportserie en de bewerkingsserie, 
die niet gelijk aan elkaar hoeven te zijn. Zodra een transportserie bewerkt is wordt deze 
verder getransporteerd naar de volgende bewerkingsplaats. Op de bottleneck kiest men voor 
het combineren van verschillende transportseries tot een grote bewerkingsserie om omstellen 
te voorkomen. 

Het drum-buffer-rope concept 
De planning op de bottlenecks en de niet-bottlenecks wordt gerealiseerd door het drum
buffer-rope concept. Hierbij wordt de bottleneck aangewezen als drummer. Deze drummer 
slaat de maat en geeft daarmee het tempo aan waarin de gehele goederenstroom zich door de 
productie beweegt. Het is van belang dat het tempo zo hoog mogelijk is. Teneinde ervoor te 
zorgen dat de capaciteitsbenutting van de bottlenecks beschermd wordt tegen 
onregelmatigheden in de aanvoer kunnen tijdsbuffers gespecificeerd worden tussen de 
behoeftemomenten en de aankomstmomenten van de orders [Ate90]. Deze buffers vormen een 
wezenlijk onderdeel van OPT. Het beheersen van de buffers geschiedt middels het buffer 
management concept. 
Het verband tussen de planning op de bottleneck en de niet- bottleneck wordt gelegd door 
een denkbeeldig touw (rope) te leggen tussen de bottleneck en de niet-bottlenecks zodat elk 
uur productie op de bottleneck leidt tot een overeenkomstige hoeveelheid productie (niet 
meer en niet minder) op de niet-bottlenecks. Dit geldt ook voor de vrijgaven van nieuwe 
orders in het productiesysteem, nieuwe orders worden gestart in het tempo waarin het werk 
op de bottleneck verzet wordt. 

Het softwarepakket 
In figuur J.14 is een voorstelling te zien van de verschillende componenten van de OPT
software. Om de software te gebruiken moet een complete beschrijving van het fabricage 
systeem gecreeerd worden. Dit gebeurt met behulp van de module BUILDNET. Hierin wordt 
een productnetwerk geconstrueerd, wat voor elk product exact aangeeft hoe het geproduceerd 
en/ of geassembleerd wordt, de benodigde resources aangeeft etc. Het productnetwerk bevat 
soortgelijke informatie als de bill of material en de routing files bij MRP. 
Daarnaast wordt een gedetailleerde beschrijving van de gebruikte resources gedefinieerd, 
welke tezamen met het productnetwerk resulteert in een engineering netwerk (zie figuur 
J.14). In een eerste analyse gebruikt de module SERVE het engineering netwerk om 
terugwaarts te plannen vanaf de product leverdatum. SERVE gaat uit van een oneindige 
capaciteit en maakt gebruik van informatie over omsteltijd, productietijd, wachttijd etc. om 
te komen tot een rapport over de bezetting van de verschillende productieprocessen. De 
productieprocessen met een bezettingsgraad in de buurt van de 100% of daarboven worden 
aangemerkt als bottlenecks. De operator krijgt hierna de mogelijkheid geboden extra 
capaciteit toe te voegen door overwerk, uitbesteden etc. [Ken97]. Als geen 
capaciteitsvergroting meer plaats kan vinden wordt het productieproces met de hoogste 
bezettingsgraad aangemerkt als bottleneck. 
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Figuur J .l4 OPT/ SERVE informatiestroom [Jac84] 

De module SPLIT verdeelt vervolgens het engineering netwerk in twee delen. Het ene deel 
bevat bewerkingen die gebruik maken van de bottleneck (kritische bewerking) en alle 
bewerkingen die daarop volgen. Het andere deel bevat alle bewerkingen die gelegen zijn 
tussen het verwerven van ruw materiaal en de bottleneck bewerking. 
Het eerste deel wordt gepland met behulp van de OPT module. De OPT module maakt 
gebruik van een geheim algoritme wat gebaseerd is op de OPT-filosofie. De module maakt 
verder gebruik van voorwaarts plannen en houdt rekening met de beperkte capaciteit van de 
bottleneck. Als de planning van het kritische deel bekend is wordt het overige deel van het 
engineering netwerk gepland met de module SERVE. De SERVE module gebruikt nu echter 
de leverdata als . gevolg van de OPT planning van het terugwaarts plannen van de 
bewerkingen in het netwerk. 
Als alle modules gereed zijn met het bereken van de planning wordt de totale planning 
nogmaals door het programma gevoerd. Indien additionele bottlenecks ontstaan wordt het 
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betreffende deel van het netwerk opnieuw gepland door de OPT I SERVE modules. Na een 
aantal van dergelijke iteratieslagen volgt de definitieve planning [Bro96, Vol91]. 

OPT leent zich niet alleen voor het plannen van de productie maar kan tevens als instrument 
gebruikt worden voor simulatie, analyse en het optimaliseren van de productie. 

Als voor- en nadelen van OPT kunnen genoemd worden: 

Voordelen: • Het maakt gebruik van het potentieel van het identificeren van 
bottlenecks door het afstemmen van de productie en de 
materiaalstroom op de bottlenecks. 

• Het geeft inzicht in de operationele en financiele consequenties van 
beslissingen. 

Nadelen: • 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 vereist per product om bottleneck vast te stellen. 
• Op bottleneck zo beperkt mogelijk omstellen leidt tot beperkt 

toepassingsge bied. 

J.4 Conwip 

Conwip in een afkorting van Constant Work In Progress, en is aan het eind van de jaren 
tachtig in de Verenigde staten ontstaan. Het principe van Conwip (zie figuur J.15) berust op 
het beheersen van het totale productiesysteem door gebruik te maken van slechts een 
autorisatieloop [Ren94]. Het principe van conwip .is daarmee soortgelijk als de principes van 
werklastbeheersing of input I output control. Conwip is een combinatie van pull en push 
besturing. 

~ = Prcx:luct stroom ~ - - - - = Autorisatie stroom ..... =Vraag 

Figuur J.l5: 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. 
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Als voordelen van conwip kunnen genoemde worden: slechts een autorisatieloop wat 
resulteert in een lage hoeveelheid onderhanden werk en geen beperking van het aantal 
bewerkingen in het productiesysteem, unieke kaarten zodat er geen beperking bestaat aan het 
aantal onderdelen of producten, de eenvoud en de verbeterde performance ten opzichte van 
kanban. 
Als nadelen gelden: mogelijk te eenvoudig, elm enkele parameter kan niet genoeg zijn om het 
volledige productiesysteem te fijn tunen en daarnaast komen alle onderdelen terecht in een 
voorraadpunt, er is geen controle van individuele voorraden mogelijk. 

J .5 Statistical Inventory Control 

In de paragraaf is aanvullende informatie opgenomen m.b.t. Statistical Inventory Control 
(SIC). Deze informatie client als aanvullende informatie bij hoofdstuk 4. 

Bestelsystemen 
Statistical Inventory Control is een vorm van fabricagebesturing waarbij het werkelijke 
verbruik van producten, onderdelen of ruw materiaal uit een voorraad leidt tot het plaatsen 
van een inkoop- of productieorder. 
Het hanteren van een voorraad heeft hierbij twee doelen, enerzijds het opvangen van de 
onzekerheid ten aanzien van de kwantiteit van de vraag en anderzijds als buffer voor het 
opvangen van afstemmingsverschillen. Met afstemmingsverschillen wordt bedoeld de 
verschillen die optreden in de frequentie , de regelmaat en/of hoeveelheid per tijdseenheid 
welke voorkomen tussen de opeenvolgende schakels in een productiesysteem [Per92]. 

Binnen de statistical inventory control bestaan verschillende mogelijkheden. Bij de voorraad
of bestelsystemen spelen twee fenomenen een rol: vaste of variabele bestelseries en een vast of 
variabel besteltijdstip. 

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 J.l3 Voorraad- en bestelsystemen 

Uit figuur J .13 blijkt dat er in principe vijf mogelijkheden zijn: 
- het BQ-systeem, 
- het BS-systeem, 
- het sQ-systeem, 
- het sS-systeem en 
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- het ST-systeem. 

Opgemerkt moet worden dat met het gebruik van het woord bestellen voorzichtigheid 
geboden is. In de verschillende bestelmethoden wordt met bestellen bedoeld: het vrijgeven 
van een inkoop- of productieorder. 
Daarnaast behoeven de begrippen technische en economische voorraad enige uitleg. Met 
technische voorraad wordt bedoeld de voorraad die in het magazijn aanwezig is ('op de 
plank'). De technische voorraad kan negatief zijn als er niets op de plank ligt en er tevens 
leververplichtingen zijn, waaraan reeds voldaan had moeten zijn. Met economische voorraad 
wordt bedoeld de technische voorraad plus de hoeveelheid die al besteld is maar nog niet in 
het magazijn is ontvangen. 

Ret BQ-systeem 
Ret zakken van het niveau van de economische voorraad onder het bestelniveau (B) vormt 
bij deze methode het signaal voor het plaatsen een bestelling voor het betreffende materiaal. 
Ret totstandkomen van het bestelniveau (B) wordt later in deze paragraaf behandeld. De te 
bestelserie (Q) is vast, en kan berekend worden door middel van de formule van Camp, ook 
wel genoemd het Economic Order Quantity-model (EOQ). Ook dit wordt later behandeld. 
In figuur J.l6 is het voorraadverloop bij BQ-systeem weergegeven, de levertijd wordt in de 
figuur voorgesteld door de letter t . 

I 

Ret BS-systeem 

I ' 

I 

' -
I 

' 

r-, 
I ' 
I 

1ijd~ 

Figuur J.l6 Voorraadverloop bij BQ-systeem 

Ret BS-systeem is gebaseerd op zowel variabel bestelseries als variabele besteltijdstippen. Bij 
een sterke fluctuering van de vraag kan het voorkomen dat de voorraad plotseling onder het 
bestelniveau daalt. Doordat niet meer dan een vaste bestelserie ingekocht kan worden, zou 
het BQ-systeem ontregeld worden. Bij het BS-systeem wordt dit ondervangen door het 
plaatsen van een bestelserie ter grootte van het verschil tussen het vastgestelde 
voorraadstreefniveau (S) en de op het moment van bestellen aanwezige voorraad. De hoogte 
van het voorraadstreefniveau (S) kan worden bepaalt door het sommeren van het 
bestelniveau (B) en de optimale bestelserie (Q). Wederom wordt de levertijd weergegeven 
met de letter t. 
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Figuur J.l7: Voorraadverloop bij BS-systeem 

Het sQ-systeem 
Het kenmerk van het sQ-systeem is dat op vaste besteltijdstippen wordt bekeken van welke 
materialen het voorraadniveau onder het bestelniveau (s) is gedaald. Voor deze materialen 
wordt een serie (Q) besteld. Het bestelniveau (s) is niet gelijk aan het bestelniveau (B) van 
het BQ- en het BS-systeem. Er is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het overschrijden 
van het bestelniveau en het aanvullen ven de voorraad. Derhalve zal het bestelniveau (s) 
hager liggen dan het bestelniveau (B). In het meest ongunstige geval zal de levertijd moeten 
worden aangevuld met het bestelinterval, dit als direct na het besteltijdstip de voorraad 
onder het bestelniveau zakt. Voor het bereken van het bestelniveau (s) moet derhalve 
minimaal het bestelinterval (m) als tijd berekend worden. 

Q 

m 

lijd -----. 

Figuur J.l8: Voorraadverloop bij sQ-systeem 

Het sS-systeem 
Het sS-systeem kent vaste besteltijdstippen. Hierdoor zal ook bij deze methode voor het 
bestellen het bestelniveau (s) worden gehanteerd. Het sS-systeem gaat daarbij uit van een 
variabele bestelserie. Zodra op het besteltijdstip blijkt dat de voorraad gedaald is onder het 
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bestelniveau (s), zal een bestelling plaats vinden ter grootte van het verschil tussen de op het 
moment van bestellen aanwezige voorraad en de streefvoorraad. 
Een variant op het sS-systeem is het ST-systeem, hierbij speelt het feit of de voorraad het 
bestelniveau heeft bereikt of is gepasseerd, geen rol. Zodra het besteltijdstip is bereikt, wordt 
de voorraad aangevuld tot de streefvoorraad. 

1ijd-... 

Figuur J.19 Voorraadverloop bij sS-systeem 

Ret ST -systeem 
Dit voorraad- of bestelsysteem is een variant op het sS-systeem. Bij dit systeem speelt het 
feit of de voorraad het bestelniveau heeft bereikt of gepasseerd is, geen rol. Zodra het 
besteltijdstip is bereikt, wordt de voorraad aangevuld tot de streefvoorraad. Dat betekent dat 
de streefvoorraad (S) en het bestelniveau (s) op gelijke hoogte liggen. 

De keuze van een voorraad- of bestelsysteem berust op meerdere criteria. Een daarvan is het 
verband tussen het voorraad- of bestelsysteern en het verloop van de vraag (zie figuur 4.18). 
Een ander is de stabiliteit van het systeem. Indien de criteria niet zorgvuldig worden gekozen 
kan dit tot ongewenste situaties leiden [Bu£87]. Voorbeelden hiervan zijn het optreden van 
het Forrester-effect of het ontstaan van Lumpy-demand [Bem95]. 

Voorraad
bestelsysteem 
BQ-systeem 

BS-systeem 

sQ-systeem 

sS-systeem 

ST-systeem 

Vraagpatroon 

V eel, relatief kleine orders 
en een zeer regelmatige afname 
Beperkt aantal, relatief grote 

orders en onregelmatige afnamen 

Aanvulling voorraad 

Op elk moment mogelijk 

Op elk moment mogelijk 

Veel relatief kleine orders Uitsluitend periodiek 
en een regelmatige afname Bijvoorbeeld maandelijks 

Relatief grote orders Uitsluitend periodiek 
en een onregelmatige afname Bijvoorbeeld rnaandelijks 

Veel kleine orders Uitsluitend periodiek 
en een regelmatige afname Bijvoorbeeld maandelijks 

Figuur 4.18 De keuze van een voorraad- of bestelsysteem op basis van het vraagpatroon en 
de wijze van aanvulling van de voorraad [Can81] 
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Formule van Camp en het bepalen van het bestelniveau 
Aan het hanteren van voorraad zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn te verdelen in kosten 
voor het op voorraad houden, en kosten voor het bestellen van materialen. De kosten voor 
het op voorraad houden zijn over het algemeen evenredig met het voorraadniveau. Om deze 
kosten zoveel mogelijk terug te brengen zal getracht worden de voorraad zo klein mogelijk te 
houden. Dit betekent dat er vaker kleinere hoeveelheden worden besteld. Een nadeel hiervan 
is dat de bestelkosten, die optreden bij elke bestelling, op een kleinere hoeveelheid materiaal 
rusten waardoor de kosten per ei:mheid materiaal hoger zijn. 

Er is een optimum waarbij de som van de kosten van het houden van voorraad en de kosten 
voor het bestellen van de voorraad zo klein mogelijk is. De grootte van de bestelling die tot 
dit optimum leidt wordt de optimale bestelserie of de optimale bestelhoeveelheid genoemd. 
Een veelgebruikte Engelse term voor dit begrip is de Economic Order Quantity (EOQ). 

t 
I~ Totale 

kosten 

'~ 
\ ----

Klein 
Bestelhoewelheid -----. 

' Voorraad-
kosten 

Bestel 
kosten 

Groot 

Figuur J.20 Totale kosten als functie van de bestelkosten en het houden van voorraad. 

Het bereken van de optimale bestelserie gebeurt door gebruik te maken van de formule van 
Camp [Cam22]. Deze formule luidt: 

Qo = J2xDxCp 
Cv 

waarbij: Qo 
D 
Cp 
Cv 

= de optimale bestelserie 
= de vraag over de periode waarover Qo wordt 
berekent 
= de kosten voor een bestelling 
= de kosten voor het op voorraad houden per 

eenheid product per periode 

Om tijdens de periode tussen het bestellen van de materialen en de daadwerkelijke levering 
van de materialen in staat te zijn uit voorraad te leveren, is het noodzakelijk het bestelniveau 
voldoende hoog te kiezen. De hoogte dient zodanig te zijn dat het verbruik van materialen 
gedurende de levertijd kan worden bevredigd. Het bestelniveau wordt daarmee: 

B = (DxLt)+ Vv waarbij: B = het bestelniveau 
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D = het gemiddelde verbruik per dag 
Lt = de levertijd in dagen 
V v = de veiligheidsvoorraad 

Doordat er zich afwijkingen kunnen voordoen in het verbruik per dag en de levering van de 
bestelde materialen kan het noodzakelijk zijn een veiligheidsvoorraad (Vv) te hanteren. De 
hoogte van de veiligheidsvoorraad is afuankelijk van deze afwijkingen en tevens van de 
gewenste servicegraad en de levertijd. Met servicegraad wordt hier bedoeld de mate waarin 
direct aan de behoefte aan materialen en/of eindproducten van afnemers kan worden voldaan 
[Per92]. Hoe hoger de gewenste servicegraad hoe hoger de veiligheidsvoorraad, en dus de 
kosten voor het houden van voorraad. 

V oor- en nadelen 
Voor alle systemen geldt dat ze gebruik maken van voorspelmethoden welke gebaseerd zijn 
op gegevens uit het verleden, die doorgetrokken worden naar de toekomst. Niet calculeerbare 
effecten van voorvallen in de toekomst worden daarom eerste instantie niet meegenomen in 
de voorspelling [Per92]. V erwoerd (bijlage samenvatting van gesprekken) onderstreept dit 
door te stellen: dat er geen terugkoppeling plaats vindt van fluctuaties in het 
verbruikspatroon, wat kan leiden tot hoge en onnodige voorraden. 
De eerder genoemde voordelen van het hanteren van voorraad worden hiermee teniet gedaan 
door de nadelen. Als nadelen kunnen genoemd worden: 
- het vasthouden van kapitaal dat in de voorraad is opgeslagen; 
- de kosten van het houden van voorraad in de vorm van rentabiliteit; 
- een grote kans op zeer lage omloopsnelheden; 
- een groot risico van incourant raken van de voorraden; 
- een groot risico inzake beschadiging, bederf, veroudering, diefstal etc. 

N aast de nadelen van het hanteren van voorraad heeft Statistical Inventory Control nog een 
aantal nadelen. De methode gaat uit van een redelijke gelijkmatige vraag naar producten. De 
vraag naar onderdelen is hiervan afuankelijk, echter door het bestellen van optimale 
hoeveelheden al enigszins onregelmatig. Bij veel productielagen zal dit snel leiden tot het 
ontstaan van grote wisselingen in het vraagpatroon (Lumpy-demand). 
Ook door het ontstaan van make-to-order en assemble-to-order productiesituaties is de 
gelijkmatige vraag naar eindproducten niet meer aanwezig. En daardoor is Statistical 
Inventory Control in de huidige tijd minder bruikbaar. 
Een ander nadeel wat optreed bij Statistical Inventory Control is het vertragen van 
informatie. Doordat elk voorraadpunt levert uit voorraad wordt informatie over de vraag pas 
doorgegeven naar een lager gelegen niveau op het moment dat zich een bestelmoment 
voordoet. Dit kan resulteren in het aanhouden van hoge voorraadniveaus terwijl de vraag 
naar eindproducten al fors gereduceerd is. 
Tenslotte is het onmogelijk bij de methode om in het belang van de planning vooruit te 
kijken naar te verwachten productiehoeveelheden. 

Als gevolg van de genoemde redenen wordt Statistical Inventory Control vaak vervangen 
door geYntegreerde besturingssystemen. 
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J .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 J.21). Vanuit het model kan een doorloopdiagram 
worden opgesteld. Om het diagram te kunnen construeren zijri de volgende gegevens nodig: 

-de aankomende orders, 

- de werkvoorraad, de geaccepteerde orders in voorraad en de orders in bewerking en 

- de afgemelde orders. 

Input 

Capaciteit 

Output 

Werk 

Begin
worraad 

1 Eind-
worraad 

Onderhanden 1 

Peri ode I lijd 

Figuur J.21: Trechtermodel en doorloopdiagram 

In figuur J.21 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. 
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In figuur J .21 is de verticale afstand tussen het inputverloop 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 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 prestatie van het 
productiesysteem. 

Onder de aanname dat de invoer en de afvoer van orders, uitgedrukt in uren werkinhoud, 
gelijk op gaan ( anders is er sprake van structurele onder- of overbezetting) geldt dat de 
gemiddelde doorlooptijd van een systeem hoger is naarmate de gemiddelde hoeveelheid 
werkvoorraad hoger is. 
In de praktijk wordt de gemiddelde werkvoorraad zo bepaald dat enerzijds een geschikte 
belasting van het systeem wordt bereikt en anderzijds onnodig hoge voorraden worden 
vermeden. De doorlooptijd volgt uit dit compromis. 

Werklastbeheersing is op bovenstaande gedachte gebaseerd, en in de trechterformule weer
gegeven: 

Doorlooptijd = 
Werkvoorraad 

Presta tie 

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. 

De ordervrijgifte dient zodanig te zijn dat de som van de werkvoorraad aan het begin van een 
periode plus de in die periode vrij te geven orders kleiner of gelijk zijn aan de belastingsgrens. 

Werklastbeheersing wordt toegepast op alle in een systeem aanwezige werkstation. Voor ieder 
werkstation wordt een belastingsgrens bepaald en voor ieder werkstation wordt aan het begin 
van een planperiode de hoeveelheid vrij te geven werk bepaald. 
Omdat de mogelijkheid bestaat dat een order op een bepaald werkstation voor het einde van 
de planperiode gereed is, moet een deel van de werkinhoud van de order meegenomen worden 
in de belasting van het volgende werkstation. Voor een uitgebreide omschrijving omtrent het 
doorbelasten van de werkinhoud van een order wordt verwezen naar de literatuur. 

Als voordelen van werklastbeheersing gelden een beheersing van de doorlooptijd, een beperkte 
mogelijkheid tot het vormen van voorraad, storingen worden snel zichtbaar door ophoping 
van onderhanden werk en de bottleneck wordt zichtbaar qoor een blijvende hoge werklast. 
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Als nadelen van werklastbeheersing gelden dat productievoortgangsafwijkingen leiden tot 
grate variaties in het aantal te accepteren orders en 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. 



K Modellen 

In deze bijlage worden de opbouw, de functies en de werking van de processen en systemen 
van zes verschillende modellen beschreven. De modellen beschrijven respectievelijk een flow 
line bestuurt met behulp van Conwip, MRP en Kanban en een job shop bestuurt met 
Conwip, MRP en WLC. De verschillende modellen worden in afzonderlijke paragrafen 
behandeld. 

Om een zuiver beeld te krijgen van de invloed van de besturing op de prestatie zijn de 
capaciteiten van de processen B (Buffer) en M (Machine) voor alle modellen gelijk. 
Daarnaast geldt dat alle modellen hetzelfde orderpakket (herhaald) aangeboden krijgen. 
Het onderscheid tussen de modellen bestaat uitsluitend uit een wijziging van de besturing 
respectievelijk de productiestructuur. 

K.l Flow line met Conwip 

Bij een Conwip besturing geldt een beperking van het maximale aantal orders wat zich 
gelijktijdig in een systeem (de flow line) mag bevinden. Vrijgifte van een nieuwe order vindt 
alleen dan plaats wanneer het aantal orders in het systeem kleiner is dan het maximaal 
toegestane aantal orders in het systeem. 

In figuur K.l is het model van een flow line in combinatie met een Conwip besturing 
schematisch weergegeven. In de figuur is zichtbaar dat het model bestaat uit het proces G 
(Generator), drie systemen BM (BufferMachine) en het proces E (Exit). 

a b c d 

e 

Figuur K.l: Model flow line met Conwip 
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Het proces G: (Generator) 

Opbouw 
Het proces G is d.m.v. het kanaal a verbonden met het eerste systeem BM en d.m.v het 
kanaal e met het proces E. 

Functie 
De functie van het proces G is het genereren en verzenden van de orders voor het systeem. 

Werking 
Het proces G bevat een lijst xs waarin 12 objecten zijn opgeslagen. Deze objecten bevatten 
informatie over het aantal producten in de order. 

Het vrijgeven van een order gebeurt conform het 'round-robin'-principe. De werking van dit 
principe is als volgt: het eerste element van de lijst xs wordt bepaald (gekopieerd) en 
vrijgegeven. Daarna wordt het eerste element van de lijst xs uit de lijst verwijderd en 
opnieuw als laatste element aan de lijst toegevoegd. Hierdoor zijn alle elementen een plaats 
opgeschoven en is het eerste element het laatste element geworden 

Slechts wanneer het WIP-niveau van het systeem zich beneden het maximaal toegestane 
WIP-niveau bevindt wordt het gekopieerde element uit de lijst xs tezamen met het vrijgifte
moment van de order over het kanaal a verzonden. 
Na het vrijgeven van een order wordt het WIP-niveau met een waarde verhoogd. 

Wanneer het proces een synchronisatiesignaal over het kanaal e ontvangt wordt het WIP
niveau met een waarde verlaagd en is het proces G opnieuw geautoriseerd een order vrij te 
geven. 

Het systeem BM: BufferMachine 

Binnen het model worden drie systemen BM onderscheiden. Deze systemen zijn identiek 
waardoor volstaan wordt met het toelichten van een systeem BM. 
Om de toelichting voor alle drie de systemen te doen gelden wordt een systeem toegelicht 
waarbij het ingaande kanaal van het systeem BM is benoemd als kanaal a en het uitgaande 
kanaal is benoemd als het kanaal b. Een toelichting van een specifiek systeem BM wordt 
verkregen door het vervangen van de kanaalnamen a en b door de in figuur K.l gehanteerde 
namen. 

Het systeem BM is samengesteld uit de processen B (Buffer) en M (Machine) zoals in figuur 
K.2 weergegeven. 

Figuur K.2: Systeem BM 
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Het proces B: Buffer 

Opbouw 
Het proces buffer is d.m.v. het kanaal a verbonden met het toeleverende proces of systeem en 
d.m.v het kanaal z met het proces M. 

Functie 
De functie van het proces B is het ontvangen van objecten, het tijdelijk opslaan van deze 
objecten en het vrijgeven van de langst opgeslagen object wanneer communicatie over het 
kanaal z mogelijk is. 

Werking 
Het proces B ontvangt objecten van het type order over het kanaal a. Een ontvangen object 
wordt als laatste element aan een lijst xs toegevoegd. Wanneer communicatie over het kanaal 
z mogelijk is wordt het eerste element van de lijst (het langst opgeslagen object) uit de lijst 
genomen en over het kanaal z verzonden. 

Het proces M: Machine 

Opbouw 
Het proces M is d.m.v het kanaal z verbonden met het proces B en d.m.v. het kanaal b met 
het ontvangende proces of systeem. 

Functie 
De functie van het proces M is het ontvangen van objecten, het uitvoeren van de 
bewerkingen op deze objecten en het verzenden van de objecten wanneer de bewerkingen 
gereed zijn. 

Werking 
Het proces M ontvangt over het kanaal z een object van het type order. Afhankelijk van het 
aantal producten in de order wordt de wachttijd van het proces M bepaald. Nadat de wacht
tijd is verstreken wordt het object order over het kanaal b verzonden. 

Het proces E: Exit 

Opbouw 
Het proces E is d.m.v. het kanaal d met het derde systeem BM en d.m.v. het kanaal e met 
het proces G verbonden. 

Functie 
De functie van het proces E is het ontvangen van objecten en het verzenden van een 
synchronisatiesignaal na ontvangst van een object. 
Tevens berekent het proces E de doorlooptijd, de gemiddelde doorlooptijd en de doorzet van 
het systeem. 
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Werking 
Het proces E ontvangt een object van het type order over het kanaal d. Hierdoor wordt een 
variabele i, als weergave voor het totaal aantal ontvangen objecten van het type orders, met 
een verhoogd en wordt een synchronisatiesignaal over het kanaal e verzonden. 

De doorlooptijd (ct) wordt berekent door het ontvangstmoment (de huidige tijd) van het 
object order te verminderen met het vrijgiftemoment van het object. 

De (nieuwe) gemiddelde doorlooptijd wordt berekent door de oude gemiddelde doorlooptijd te 
vermenigvuldigen met een factor welke afhankelijk is van de variabele i en te sommeren met 
de doorlooptijd van de laatst ontvangen order gedeeld door de variabele i. Of in formulevorm: 

mctn = mcto x ((i- 1) : i) + ct : i waarbij mctn = nieuwe gemiddelde doorlooptijd 
mcto = oude gemiddelde doorlooptijd 
1 = totaal aantal ontvangen orders 
ct = doorlooptijd laatst ontvangen order 

Een beschrijving van het model in het formalisme x is in bijlage 1.1 opgenomen. De 
simulatieresultaten van het model zijn in bijlage M.1 opgenomen. 

K.2 Flow line met MRP 

MRP neemt de leverdatum vermindert met de sommatie van de voorspelde doorlooptijden als 
vrijgiftemoment voor een order. Door de tijd tussen het vrijgiftemoment van opeenvolgende 
orders te varieren zijn verschillende belastingsniveaus voor het systeem te realiseren. 

Een MRP besturing geeft orders vrij op basis van klantenvraag, dit in tegenstelling tot een 
Conwip besturing die orders vrij geeft op basis van de status van het systeem [Hop99]. 
Hieruit volgt dat bij een MRP besturing (push) de doorzet wordt geregeld en het WIP-niveau 
gemeten, en dat bij een Conwip besturing ( combinatie push j pull) het WIP-niveau wordt 
geregeld en de doorzet gemeten. 

In figuur K.3 is het model van een flow line in combinatie met een MRP besturing 
schematisch weergegeven. In de figuur is zichtbaar dat het model bestaat uit het proces G 
(Generator), drie systemen BM (BufferMachine) en het proces E (Exit). 

G 
a b c d 

Figuur K.3: Model flow line met MRP 

Proces G: Generator 

Opbouw 
Het proces generator is d.m.v. het kanaal a verbonden met het eerste Systeem BM. 
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Functie 
De functie van het proces G is het genereren en vrijgeven van de orders voor het systeem. 

Werking 
Het proces G bevat een lijst xs waarin 12 objecten zijn opgeslagen. Deze objecten bevatten 
informatie over het vrijgiftemoment van de order en het aantal producten in de order. De 
objecten zijn gerangschikt op basis van het vrijgiftemoment. 

Om het model zo eenvoudig mogelijk te houden is gekozen het vrijgiftemoment in het object 
op te nemen i.p.v. het levermoment. Onderstaande uitleg laat zien dat dit geoorloofd is. 

Het vrijgiftemoment van een order wordt verkregen door het levermoment te verminderen 
met de sommatie van de doorlooptijden per bewerkingstation. 
De doorlooptijd per bewerkingstation wordt verkregen door het aantal producten van de 
order te vermenigvuldigen met de bewerkingtijd per product. Of in formulevorm: 

Vrijgiftemoment = Levermoment- 3 x (Aantal producten x Bewerkingstijd per product) 

Het vrijgeven van orders verloopt conform het 'round-robin'-principe (voor uitleg zie bijlage 
K.l). Een vrij te geven order bestaat uit een element uit de lijst xs en het vrijgiftemoment 
van de order. Een order wordt over het kanaal a verzonden. 

Het verschil met het vorige model komt tot uitdrukking in de manier van vrijgeven van de 
order. In het vorige model werd een order vrijgegeven wanneer het WIP-niveau zich beneden 
het maximaal toelaatbare WIP-niveau bevindt, in dit model wordt een order vrijgegeven op 
het voorgeschreven vrijgiftemoment. 

Een tweede verschil komt tot uitdrukking door een extra actie binnen het 'round-robin'
principe. Deze actie bestaat uit het verhogen van het vrijgiftemoment met een bezettings
graad afhankelijke factor tijdens het terugplaatsen van het eerste element als laatste element. 
Een lage bezettingsgraad heeft een hoge factor tot gevolg, en derhalve een vrijgiftemoment 
wat ver in de toekomst ligt, een hoge bezettingsgraad heeft een lage factor tot gevolg en 
derhalve een vrijgiftemoment wat nabij in de toekomst ligt. 

De systemen BM en proces E 

De systemen BM zijn identiek aan de systemen BM in het model in paragraaf K.l. Ook het 
proces E is nagenoeg identiek. Het enige verschil is gelegen in het vervallen van het verzen
den van een synchronisatiesignaal na ontvangst van een object. 
Voor een toelichting voor de systemen BM en het proces E wordt verwezen naar paragraaf 
K.l. 

Een beschrijving van het model in het formalisme X is in bijlage 1.2 opgenomen. De 
simulatieresultaten van het model zijn in bijlage M.2 opgenomen. 
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K.3 Flow line met Kanban 

Bij een kanban besturing is een machine slechts dan geautoriseerd tot productie wanneer 
deze over een kanbankaart beschikt. De machine produceert het op de kanbankaart vermelde 
aantal producten en verzendt deze producten tezamen met de kanbankaart. Vervolgens 
wacht de machine met produceren tot een nieuwe kanbankaart wordt ontvangen. 

Kanban vertoont in een aantal opzichten overeenkomsten met een Conwip besturing. Er zijn 
echter ook verschillen. De grootste verschillen zijn gelegen in het feit dat bij een kanban 
besturing de maximale WIP-niveau wordt bepaalt door het aantal kanbans, dat dit maximale 
WIP-niveau geldt per bewerkingstation en niet voor het hele systeem en dat de kanbans 
productspecifiek zijn. Dit laatste verschil komt in de simulaties niet terug omdat slechts een 
type product wordt vervaardigd. 

In figuur K.4 is het model van een flow line in combinatie met een kanban besturing 
schematisch weergegeven. In de figuur is zichtbaar dat het model bestaat uit het proces Su 
(Supplier), drie processen M (Machine), drie processen B (Buffer), drie processen Bk 
(Kaartbuffer), het proces E (Exit) en het proces G (Generator). In de figuur is tevens 
zichtbaar dat het proces G bij het proces E geplaatst is. 

G 

n m 

a 
b c 

Figuur K.4: Model flow line met Kanban besturing 

Het toelichten van de processen in figuur K.4 vindt plaats van rechts naar links i.p.v. van 
links naar rechts. Redenen hiervoor zijn dat een kanban besturing een pull besturing is en het 
feit dat een behandeling in tegengestelde richting een beter inzicht in de werking van een 
kanban besturing resulteert. 

Het proces G: Generator 

Opbouw 
Het proces is d.m.v. het kanaal h met het proces E verbonden. 
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Functie 
De functie van het proces G is het genereren en vrijgeven van orders voor het systeem. 

Werking 
Het proces G bevat een orderpakket in de vorm van de lijst xs. Objecten in de lijst xs 
bevatten informatie over het aantal producten in de order. Voor het vrijgeven van orders 
wordt het 'round-robin'-principe toegepast. Een order wordt vrijgegeven wanneer 
communicatie over het kanaal h mogelijk is. 

Het proces E: Exit 

Opbouw 
Het proces E is d.m.v. het kanaal h met het proces G verbonden. Tevens is het proces E 
d.m.v. het kanaal g met het proces Ben d.m.v. het kanaal i met het proces Bk verbonden. 

Functie 
De functie van het proces E is het ontvangen van drie typen objecten en het verzenden van 
een type object. 
Daarnaast berekent het proces de doorlooptijd, de gemiddelde doorlooptijd en de doorzet van 
het systeem. 

Werking 
Het proces E ontvangt over het kanaal h een object van het type order. Dit object bevat 
informatie over het aantal te leveren producten. 

V ervolgens ontvangt het proces E over het kanaal g een object van het type combinatie van 
vijf producten en Mn kanbankaart. Dit object wordt gesplitst en Mn van de delen, het object 
kanbankaart, wordt over het kanaal i verzonden. 
Deze twee stappen herhalen zich totdat het ontvangen aantal producten gelijk is aan het 
aantal producten in de order. 

Wanneer het ontvangen aantal producten gelijk is aan het aantal producten de order 
berekent het proces E de doorlooptijd, gemiddelde doorlooptijden de doorzet van het systeem. 

Hierna is opnieuw communicatie over het kanaal h mogelijk. 

Het proces B: Buffer 

Het model bevat drie processen B. Deze processen zijn om modelmatige redenen niet geheel 
identiek, hieraan wordt echter geen verdere aandacht besteed. 
Om de toelichting voor alle drie de processen te doen gelden wordt een proces toegelicht 
waarbij het ingaande kanaal van het proces B is benoemd als kanaal a en het uitgaande 
kanaal is benoemd als het kanaal b. Een toelichting van een specifiek proces B wordt 
verkregen door het vervangen van de kanaalnamen a en b door de in figuur K.4 gehanteerde 
namen. 
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Opbouw 
Het proces B is d.m.v. het kanaal a verbonden met het voorgaande proces en d.m.v het 
kanaal b met het navolgende proces. 

Functie 
De functie van het proces B is het ontvangen van objecten, het tijdelijk opslaan van deze 
objecten en het vrijgeven van de langst opgeslagen object wanneer communicatie over het 
kanaal b mogelijk is. 

Werking 
Het proces B ontvangt objecten van het type order ( een combinatie van vijf producten en een 
kanbankaart) over het kanaal a. Een ontvangen object wordt als laatste element aan een lijst 
xs toegevoegd. Wanneer communicatie over het kanaal b mogelijk is wordt het eerste element 
van de lijst (het langst opgeslagen object) uit de lijst genomen en over het kanaal b 
verzonden. 

Het proces M: Machine 

Het model bevat drie processen M. Deze processen zijn om modelmatige redenen niet geheel 
identiek, hieraan wordt echter geen verdere aandacht besteed. 
Om de toelichting voor aile drie de processen te doen gelden wordt een proces M toegelicht 
waarbij voor de orderstroom het ingaande kanaal is benoemd als kanaal a en het uitgaande 
kanaal is benoemd als kanaal b, voor de kanbankaartenstroom is het ingaande kanaal 
benoemd als kanaal c en het uitgaande kanaal benoemd als kanaal d. Een toelichting van een 
specifiek proces M wordt verkregen door het vervangen van de kanaalnamen door de in 
figuur K.4 gehanteerde namen. 

Opbouw 
Het proces M is d.m.v. het kanaal a verbonden met het voorgaande proces en d.m.v. het 
kanaal b met het navolgende proces. Verder is het proces M d.m.v. de kanalen c en d met 
een voorgaand en een volgend proces Bk verbonden. 

Functie 
De functie van het proces M is het ontvangen van objecten van het type order, het 
ontvangen van objecten van het type kanbankaart, het uitvoeren van de bewerkingen en het 
verzenden van de twee objecten. 

Werking 
Het proces M ontvangt over het kanaal c een object van het type kanbankaart. Door deze 
kanbankaart wordt het proces M geautoriseerd tot productie. 

Het proces M ontvangt over het kanaal a een object van het type order ( combinatie van vijf 
producten en een kanbankaart). Dit object wordt gesplitst en een deel (het object 
kanbankaart) wordt direct over het kanaal d verzonden. 

Afhankelijk van het te produceren aantal producten (in dit model altijd vijf) wordt de 
wachttijd van het proces M bepaalt. Nadat de wachttijd is verstreken wordt resterende deel 
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van het object (vijf producten) tezamen met de oorspronkelijke kanbankaart over het kanaal 
b verzonden. 

Proces Bk: Kaartbuffer 

Het model bevat drie processen Bk. Deze processen zijn geheel identiek. 
Om de toelichting voor alle drie de processen te doen gelden wordt een proces toegelicht 
waarbij het ingaande kanaal van het proces Bk is benoemd als kanaal a. en het uitgaande 
kanaal is benoemd als het kanaal b. Een toelichting van een specifiek proces Bk wordt 
verkregen door het vervangen van de kanaalnamen a. en b door de in figuur K.4 gehanteerde 
namen. 

Opbouw 
Het proces Bk is d.m.v. het kanaal a. met het voorgaande proces en d.m.v. het kanaal b met 
het navolgende proces verbonden. Let hierbij wel op dat de richting van de kanbankaarten
stroom is van recht naar links is en dat het voorgaande proces derhalve rechts van het proces 
Bk gelegen is. Het navolgende proces is dan automatisch links van het proces Bk gelegen. 

Functie 
De functie van het proces Bk is het ontvangen van objecten, het tijdelijk opslaan van deze 
objecten en het vrijgeven van de langst opgeslagen object wanneer communicatie over het 
kanaal b mogelijk is. 

Werking 
Het proces Bk ontvangt objecten van het type kanbankaart over het kanaal a.. Een 
ontvangen object wordt als laatste element aan een lijst xs toegevoegd. Wanneer 
communicatie over het kanaal b mogelijk is wordt het eerste element van de lijst (het langst 
opgeslagen object) uit de lijst genomen en over het kanaal b verzonden. 

Het proces Su: Supplier 

Opbouw 
Het proces Su is d.m.v. het kanaal a. met een van de processen M verbonden. 

Functie 
De functie van het proces Su is het leveren van grondstoffen voor het systeem. 

Werking 
Wanneer communicatie over het kanaal a. mogelijk is zendt het proces Su een object time als 
weergave van het vrijgiftemoment over dit kanaal. Daarna wacht het proces met het 
verzenden van grondstof tot opnieuw communicatie mogelijk is. 

Een beschrijving van het model in het formalisme X is in bijlage 1.3 opgenomen. De 
simulatieresultaten van het model zijn in bijlage M.3 opgenomen. 
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K.4 Job shop met Conwip 

In een job shop productiestructuur bestaat geen vaste routing voor de orders. In het model is 
dit gerealiseerd door de verschillende orders de verschillende bewerkingsstations (systemen 
BM) aan te laten doen in een vooraf bepaalde volgorde, waarbij de volgorde per order 
verschilt. 
Elk bewerkingsstation wordt een keer bezocht en de bewerkingstijden per product zijn (in het 
deterministische geval) gelijk. 

Bij een Conwip besturing geldt een beperking voor het maximale aantal orders wat zich 
gelijktijdig in een systeem (de job shop) mag bevinden. V rijgifte van een nieuwe order vindt 
slechts dan plaats wanneer het aantal orders in het systeem kleiner is dan het maximaal 
toegestane aantal orders in het systeem. 

In figuur K.5 is het model van een job shop in combinatie met een Conwip besturing 
schematisch weergegeven. In de figuur is zichtbaar dat het model bestaat uit het proces G 
(Generator), drie systemen BM (BufferMachine), het proces R (Robot) en het proces E 
(Exit). 

G 

~~ 

Figuur 5.8: Model job shop met Conwip besturing 

Het proces G: Generator 

Opbouw 
Ret proces G is d.m.v. het kanaal a verbonden met het proces R en d.m.v het kanaal e met 
het proces E. 

Functie 
De functie van het proces G is het genereren en verzenden van de orders voor het systeem. 

Werking 
Ret proces G bevat een lijst xs waarin 12 objecten zijn opgeslagen. Deze objecten bevatten 
informatie over het aantal producten in een order en het bewerkingsvoorschrift van een order. 
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Het vrijgeven van orders gebeurt conform het 'round-robin'-principe. Een order wordt slechts 
dan vrijgeven wanneer het WIP-niveau in het systeem kleiner is als het maximaal toegestane 
WIP-niveau. 
N a het vrijgeven van een order wordt het WIP-niveau met een waarde verhoogd. 

Wanneer het proces een synchronisatiesignaal over het kanaal e ontvangt wordt het WIP
niveau met een waarde verlaagd en is het proces G opnieuw geautoriseerd een order vrij te 
geven. 

Het proces E en de systemen BM 

Het proces E en de systemen BM zijn nagenoeg identiek aan de processen en systemen in het 
model beschreven in paragraaf K.l. Voor een toelichting van deze processen en systemen 
wordt verwezen naar deze paragraaf. 
Aan de werking van het proces M moet een actie toegevoegd worden. Deze actie bestaat uit 
het verwijderen van het eerste element van het bewerkingsvoorschrift ( een onderdeel van het 
object order) en vindt plaats tussen het verlopen van de wachttijd en het verzenden van het 
object. 

Het proces R: Robot 

Opbouw 
Het proces R is d.m.v. het kanaal a met het proces G verbonden en d.m.v het kanaal d met 
het proces E. Verder is het proces d.m.v. de kanalen bO, cO, bl, cl, b2 en c2 met de verschil
lende systemen BM verbonden. 

Functie 
De functie van het proces R is het ontvangen van objecten en het verzenden van deze 
objecten over het juiste kanaal. 

Werking 
Het proces R ontvangt over de kanalen a, cO, c1 en c2 objecten. Een object bestaat uit 
meerdere delen waarbij een deel wordt gevormd door het bewerkingsvoorschrift. Het proces R 
leest de eerst volgende bewerking van het bewerkingsvoorschrift en verzendt het object over 
het kanaal wat de verbinding vormt met het voorgeschreven bewerkingstation. 
Indien het bewerkingsvoorschrift leeg is wordt het object over het kanaal d verzonden. 

Een beschrijving van het model in het formalisme X is in bijlage 1.4 opgenomen. De 
simulatieresultaten van het model zijn in bijlage M.4 opgenomen. 

K.5 Job shop met MRP 

MRP neemt de leverdatum vermindert met de sommatie van de voorspelde doorlooptijden als 
vrijgiftemoment voor de order. Door de tijd tussen het vrijgiftemoment van opeenvolgende 
orders te varieren zijn verschillende belastingsniveaus voor het systeem te realiseren. 
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In figuur K.6 is het model van een job shop in combinatie met een MRP besturing 
schema tisch weergegeven. In de figuur is zicht baar dat het model bestaat uit het proces G 
(Generator), drie systemen BM (BufferMachine), het proces R (Robot) en het proces E 
(Exit). 

d 

Figuur K.6: Model job shop met MRP besturing 

Processen en systemen 
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Voor een toelichting van het proces G wordt verwezen naar bijlage K.2, waarbij wordt 
opgemerkt dat de objecten in de lijst xs in dit model informatie bevatten over het aantal 
producten in een order en het bewerkingsvoorschrift van een order. 

Voor een toelichting voor de systemen BM of het proces E wordt verwezen naar bijlage K.2 
en voor een toelichting voor het proces R wordt verwezen naar bijlage K.4. 

Een beschrijving van het model in het formalisme X is in bijlage 1.5 opgenomen. De 
simulatieresultaten van het model zijn in bijlage M.5 opgenomen. 

K.6 Job shop met werklastbeheersing 

Werklastbeheersing (ook wel WorkLoadControl of WLC genoemd) is een besturingsconcept 
wat soortgelijk als Conwip of Kanban een beperking oplegt aan het WIP-niveau. 
Werklastbeheersing legt een beperking op aan de werkinhoud van de processen en systemen. 

Vrijgifte van een order vindt slechts dan plaats wanneer de werkinhoud van de processen 
binnen het systeem na vrijgifte van de order beneden een maximaal toegestane waarde blijft. 
Irizicht in de werkinhoud van de processen wordt verkregen door het verzenden van een 
verzoek om statusinformatie en het retour ontvangen van de gevraagde informatie. 

In figuur K.7 is het model van een flow line in combinatie met werklastbeheersing 
schematisch weergegeven. In de figuur is zichtbaar dat het model bestaat uit het proces G, 
drie systemen BM, het proces E en het proces R. 
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E 

Figuur K.7: Model job shop met werklastbeheersing. 

In de figuur stellen de niet benoemde (dik weergegeven) kanalen de kanalen voor waarover 
het verzoek om statusinformatie en het verzenden van de statusinformatie voor zowel de 
buffer als de machine plaatsvinden. 

In figuur K.8 is het systeem BM, opgebouwd uit de processen Ben M, weergegeven. De 
kanalen ai, zi en bi worden gebruikt voor het verzenden van orders en de kanalen bbi, cbi, 
bmi en cmi voor het verzoeken om en het verzenden van statusinformatie. 

zi 

Figuur K.8: Het systeem BM 

Het proces G: (Generator) 

Opbouw 
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Het proces G is d.m.v. het kanaal a verbonden met het proces R. Daarnaast is het proces G 
d.m. v een aantal kanalen verbonden met de processen B en M (binnen de system en BM). 

Functie 
De functie van het proces G is het genereren en verzenden van de orders voor het systeem. 
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Werking 
Het proces G bevat een lijst xs waarin 12 objecten zijn opgeslagen. Deze objecten bevatten 
informatie over het aantal producten in een order, de bewerkingvolgorde van een order en de 
werkinhoud (per bewerkingstation) van een order. 

Het vrijgeven van order gebeurt conform het 'round-robin'-principe. Een order wordt slechts 
dan vrijgegeven wanneer de werkinhoud van de processen B en M na vrijgifte van de order 
beneden een maximum waarde blijft .. 
Inzicht in de werkinhoud van de processen B en M wordt verkregen door het verzenden van 
een verzoek om statusinformatie en het retour ontvangen van de gevraagde informatie. 

De processen B, M, R en E 

De processen Ben M (binnen de systemen BM) zijn nagenoeg identiek aan de processen Ben 
M van het model beschreven in paragraaf K.5. 
Het verschil is gelegen in een aantal extra kanalen voor het verzoeken om en het verzenden 
van statusinformatie en het aanroepen van een functie Status B respectievelijk Status A om 
de werkinhoud van in het proces aanwezige objecten te berekenen. 
Voor een verdere toelichting van deze processen wordt naar paragraaf K.5 verwezen. 

De processen R en E zijn identiek aan de processen R en E van het model beschreven in 
paragraaf K.5. Voor een toelichting van deze processen wordt tevens naar paragraaf K.5 
verwezen. 

Een beschrijving van het model in het formalisme X is in bijlage 1.6 opgenomen. De 
simulatieresultaten van het model zijn in bijlage M.6 opgenomen. 



L Beschrijving van de modellen in het 
formalisme X 

In deze bijlage wordt een beschrijving van zes verschillende modellen in het formalisme X 
gegeven. De modellen beschrijven respectievelijk een flow line bestuurt met behulp van 
Conwip, MRP en Kanban en een job shop bestuurt met Conwip, MRP en WLC. De 
verschillende modellen worden in afzonderlijke paragrafen behandeld. 

L.l Flow line met Conwip 
type lot = <real#real> 

proc G(a: !lot, b: -void, wiptel: !nat) = 
I [ i, w, wip: nat, xs: nat* 
I i:= 0; w:= 0; xs:= [15,25,10,30,20,20,10,25,15,20,10,10] 

?wip; wiptel!wip 
*[ i < 1050 -> *[ w < wip; a!<hd(xs),time> 

-> i:= i + 1; W:= W + 1 
; xs: = tl (xs) ++ [hd (xs)] 

b- -> w:= w - 1 

ll 

proc B(a: ?lot, b: !lot) 
I [ xs: lot*, x: lot 
I XS:= [] 

*[ a?x -> xs:= xs ++ [x] 
I len(xs) > 0; b!hd(xs) -> xs:= tl(xs) 
l 

ll 

proc M(a: ?lot, b: !lot, m,s: real) 
I [ u: -> real, x: lot, q,p,w: real, i: nat 
I p:= (m*m)/(s*s); q:= m/(s*s) 

u:= gam(p,q) 
*[ a?x; i:= 0; w:= 0; *[ i < x.O -> w:= w +sample u; i:= i + 1] 

; delta (w) ; b!x ] 
ll 

proc E(a: ?lot, b: -void, f: !file, wiptel: ?nat) 
I [ x: lot, i, wip: nat, ct,mct: real 
I i:= 0; met:= 1.0; wiptel?wip 

*[ a?x; i:= i + 1; b-
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ct:= time - x.1 
met:= mct*((i- 1)/i) + ct/i 
[ i < 1000 -> skip 
I i = 1000 -> f!wip, tab(), i/time, tab(), met, tab(), time, tab(), i, nl() 
l 

ll 

syst BM(a: ?lot, b: !lot) = 
I [ z: lot 

I B(a,z) II M(z,b,2.0,1.0) 
ll 

syst S(f: !file) 
I [ a,b,c,d: lot, e: void, wiptel: nat 

I G(a,e,wiptel) I I BM(a,b) I I BM(b,c) I I BM(c,d) I I E(d,e,f,wiptel) 
ll 

xper = I [ S("time.txt") ll 

1.2 Flow line met MRP 
type lo <nat # nat> 

lot <<nat # nat> # real> 

proc G(a: !lot, b: -void) = 
I [ xs: lo*, x: lo, i, j, n, factor: nat 
I XS:= [< 0,20>, < 40,10>, < 60,10>, < 80,25>, <130,10>, <150,20>, 

<190,15>, <220,30>, <280,20>, <320,10>, <340,15>, <370,25>] 
i:= 0; j:= 0; n:= 1 
?factor 
*[ i < 1050 -> *[ len(xs) > 0 -> x:= hd(xs) 

ll 

proc B(a: ?lot, b: !lot) 
I [ xs : lot* , x: lot 

1 xs: = [J 

delta 
a!x; 
[ j < 

I j = 
l 
x.1:= 
xs:= 

(x.1 
i:= i 

12 -> 
12 -> 

x.1 + 
tl (xs) 

* [ a?X -> XS:= XS ++ [x] 
I len(xs) > 0; b!hd(xs) -> xs:= tl(xs) 
l 

ll 

proc M(a: ?lot, b: !lot, m,s: real) 
I [ u: -> real, x: lot, q,p,w: real, i:nat 
I p:= (m*m)/(s*s); q:= m/(s*s) 

u: = gam(p, q) 

- time) 
+ 1; j:= j + 1 
skip 
n:= n + 1; j := 0 

(n*400/factor) 
++ [x] 

*[ a?x; i:= 0; w:= 0.0; *[ i < (x.O) .1 -> w:= w +sample u; i:= i + 1] 
delta w; b!x 

ll 

proc E(a: ?lot, b: -void, q: !file) = 
I [ x: lot, i, po, wip: nat, ct, met, mwip: real 
I i:= 0; po:= 0; met:= 1.0; mwip:= 1.0 

*[ a?x -> i:= i + 1 
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wip:= po - i 
mwip:= mwip*((i-1)/i) + wip/i 
et:= time - (x.1) 
met:= met*((i-1)/i) + et/i 
[ i < 1000 -> skip 
I i = 1000 -> q! (met*(i/time)), tab(), time, tab(), 

i/time, tab(), met, tab(), i, nl{) 

b- -> po:= po + 1; wip:= po - i 

ll 

syst BM{a: ?lot, b: !lot) = 
I [ z: lot 
I B(a,z) II M{z,b,2.0,1.0) 

ll 

syst S{q: !file) = 
I [ a,b,e,d: lot, e: void 
I G(a,e) I I BM(a,b) I I BM(b,e) I I BM{e,d) I I E(d,e,q) 

ll 

xper = I [ S { 11 time . txt 11 
) ] I 

L.3 Flow line met Kanban 
real type lot 

ed 
le 

nat 
<lot#ed> 

proe Su (a: ! lot) 
I [ * [ a! time ] 
ll 

proe B(a: ?le, b: 
I [ x:le 
I * [ a?x 

I len{xs) > 0; 
l 

ll 

proe C(a: ?ed, b: 
I [ xs: ed*, x: ed 
I * [ 

I len(xs) > 0; 
l 

ll 

!le, xs: 

b!hd{xs) 

!ed) 

a?x 
b!hd{xs) 

le*) = 

-> XS:= XS ++ 
-> XS:= tl (xs) 

-> XS:= xs ++ 
-> XS:= tl (xs) 

[x] 

[x] 

proe Ms(a: ?lot, b: !le, e: ?ed, m,s: real) 
I [ x: lot, y: ed, u: -> real, p,q,w: real, i: nat 
I p:= {m*m)/{s*s); q:= m/(s*s) 

ll 

u:= gam(p,q) 
*[ e?y; a?x 

i:= O; w:= O; *[ i < 5 -> w:= w +sample u; i:= i + 1] 
delta w; b!<x.O,y> 

proe M{a: ?le, b: !le, e: ?ed, d: led, m,s: real) 
I [ x: le, y: ed, u: -> real, q,p: real 
I p:= (m*m)/{s*s); q:= m/(s*s) 

u:= gam{p,q) 
*[ e?y; a?x; d!x.1 

; i:= 0; w:= 0; *[ i < 5 -> w:= w +sample u; i:= i + 1] 
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delta w; b!<X.O,y> 

ll 

proe E(a: ?le, b: ?nat, c: led, q: !file) = 
I [ x: le, y, i, z, o: nat, s, et, met: real 
I y:= 1; i:= 0; met:= 1.0 

*[ b?z; o:= z; s:= 0 
*[ z > 0 -> a?x; e!x.1; z:= z- 1; s:= s + x.O l 
i:= i + 1; ! 11 aantal gereed: 11 , i, nl() 
et:= time - s/o 
met:= met*((i- 1)/i) + ct/i 
q!time, tab(), i/time, tab(), met, tab(), i, nl() 

ll 

proe G( a: !nat ) = 
I [ xs: nat* 
I xs:= [3,5,2,6,4,4,2,5,3,4,2,2]; 
, *[ a!hd(xs); xs:= tl(xs) ++ [hd(xs)] 

ll 

syst S(q: !file) 
I [ a,b,c,d,e,f,g: le, h: nat, i,j,k,l,m,n: ed 
I Su(a) I I Ms(a,b,n,2.0,1.0) 
I I B(b,e, (<-260,1>,<-280,1>,<-300,1>,<-320,1>,<-340,1>,<-360,1>]) 
II C(m,n) II M(e,d,l,m,2.0,1.0) 
I I B(d,e, (<-140,1>,<-160,1>,<-180,1>,<-200,1>,<-220,1>,<-240,1>]) 
II C(k,l) II M(e,f,j,k,2.0,l.O) 
II B(f,g, ( <-20,1>, <-40,1>, <-60,1>, <-80,1>,<-100,1>,<-120,1>]) 
II C(i,j) II E(g,h,i,q) II G(h) 

ll 

xper I ( S ( 11 time . txt 11 
) l I 

1.4 Job shop met Conwip 

type lo 
type lot 

<nat*#real> 
<<nat*#real>#real> 

proe G(a: !lot, b: -void, wiptel: !nat) = 
I ( i, w, wip: nat, xs: lo* 

1 xs : = ( < ( 1 • 2 , o 1 • 15 > , " ( 2 • o • 11 • 2 5 > . < ( o • 2 • 11 • 1 o > • < ( o • 1 • 21 • 3 o >. 
< (0' 1' 2] '20>' < (2' 0' 1] '20>' < (1' 0' 2] '10>' < [2' 1' 0] '25>' 
< [1' 2' 0] '15>' < [2' 1' 0] '20>' < [0' 2' 1] '10>' < [1' 0' 2] '10>] 

ll 

w:= 0 
?wip; wiptel!wip 
*( i < 1050 -> *[ w < wip; a!<hd(xs),time> 

-> i:= i + 1; W:= W + 1 
xs:= tl(xs) ++ (hd(xs)] 

b- -> w: = w - 1 

proe R(a,eO,e1,c2:?lot, bO,b1,b2,d:!lot)= 
I [ x: lot 
I * ( ( a?x I eO?x I e1?x I c2?x ] 

( len( (x.O) .0) > 0 -> [ hd( (x.O) .0) 
I hd( (x.O) .0) 
I hd( (x.O) .0) 
l 

len( (x. 0). 0) 0 -> d!x 

0 -> bO!x 
1 -> b1!x 
2 -> b2!x 
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ll 

proc B(a: ?lot, b: !lot) 
I [ xs: lot*, x: lot 
I XS:= [] 

*( a?X -> XS:= XS ++ (X] 
I len(xs) > 0; b!hd(xs) -> xs:= tl(xs) 
l 

ll 

proc M(a: ?lot, b: !lot, m,s: real) 
I [ u: -> real, x: lot, w,q,p: real, i: nat 
I p:= (m*m)/(s*s); q:= m/(s*s) 

u:= gam(p,q) 
*[ a?x; i:= 0; w:= 0 

*[ i < (x.O) .1 -> w:= w +sample u; i:= i + 1] 
delta w; b!«tl ( (x.O) .0), (x.O) .l>,x.1> 

ll 

proc E(a: ?lot, b: -void, f: !file, wiptel: ?nat) 
I [ x: lot, i, wip: nat, ct,mct: real 
I i:= 0; met:= 1.0; wiptel?wip 

*[ a?x; i:= i + 1; b
et:= time - x.1 
met:= mct*((i- 1)/i) + ct/i 
[ i < 1000 -> skip 
I i = 1000 -> f!wip, tab(), i/time, tab(), met, tab(), time, tab(), i, nl() 
l 

ll 

syst W(a:?lot, b:!lot) = 
I [ c:lot 
I B(a,c) I I M(c,b,2.0,1.0) 

ll 

syst S(f: !file) = 
I [ a,bO,b1,b2,cO,c1,c2,d: lot, e: void, wiptel: nat 
I G(a,e,wiptel) II R(a,cO,c1,c2,bO,b1,b2,d) II W(bO,cO) II W(b1,c1) II W(b2,c2) II 

E(d,e,f,wiptel) 
ll 

xper I [S("time.txt"Jll 

L.5 Job shop met MRP 
type line 

rec 
lo 
lot 

<nat # real> 
line* 
<nat # rec> 
<<nat # rec> # real> 

proc G(a: !lot, b: -void) = 
I [ xs: lo*, x: lo, i, j, n, factor: nat, w: real 
I XS:= [< 00, [<0,40>,<1,40>,<2,40>]>, < 40, [<0,20>,<2,20>,<1,20>]>, 

< 60, [<1,20>, <0, 20>, <2, 20>] >, <080, [<2, 50>, <1, 50>, <0, 50>]>, 
<130, [<1, 20>, <0, 20>, <2, 20>] >, <150, [<2,40>,<1,40>, <0,40>] >, 
<190, [<1,30>,<2,30>,<0,30>] >, <220, [<0,60>, <1,60>,<2,60>] >, 
<280, [<2,40>, <0,40>, <1,40>] >, <320, [<0,20>, <2, 20>, <1, 20>] >, 
<340, [<1,30>,<2,30>,<0,30>]>, <420, [<2,50>,<0,50>,<1,50>]>] 

i;= 0; j:= 0; n:= 1 
?factor 
*[ i < 1050 -> *[ len(xs) > o -> x:= hd(xs) 

delta (x.1 - time) 
a!x; i:= i + 1; j:= + 1 
[ j < 12 -> skip 

70 



Bijlage L Beschrijving van de modellen in het formalisme X 

I j = 12 -> n:= n + 1; j:= 0 
l 
x.l:= x.l + {n*400/faetor) 
xs:= tl{xs) ++ [x] 

ll 

proe R{a,eO,el,e2:?lot, bO,bl,b2,d:!lot)= 
I [ x: lot 
I*[ [ a?x I eO?x I el?x I e2?x] 

ll 

[ len{ {x.O) .1) > 0 -> [ {hd{ {x.O) .1)) .0 
I {hd{{x.O).l)).O 
I {hd{{x.O).l)).O 
l 

len{ {x.O) .1) 0 -> d!x 

proe B{a: ?lot, b: !lot) 
I [ xs: lot*, x: lot, mO, ml: nat 

I xs:= []; mO:=O; ml:=O 
* ( a?X -> XS:= XS ++ (X] 

I len{xs) > 0; b!hd{xs) -> xs:= tl{xs) 
l 

ll 

proe M{a: ?lot, b: !lot, m,s: real) 
I [ u: -> real, x: lot, q,p,w: real, i:nat 

I p:= {m*m)/{s*s); q:= m/{s*s) 
u:= gam{p,q) 

o -> bO!x 
1 -> bl!x 
2 -> b2!X 

* [ a?x; i:= 0; w:= 0.0; * [ i < 0.5 * { { { {x.O) .1) .0) .1) -> w:= w + sample u; i:= i + 1 ] 
delta {w) 
x:= <<{X.O) .O,tl{ {x.O) .1) >,X.l>; b!x] 

ll 

proe E{a: ?lot, b: -void, q: !file) = 
I [ x: lot, i, po, wip: nat, et, met, mwip: real 

I i:= 0; po:= 0; met:= 1.0; mwip:= 1.0 
; *[ a?x -> i:= i + 1; ! 11 aantal gereed : 11

, i, nl{) 
wip:= po - i 

ll 

mwip:= mwip*{{i-1)/i) + wip/i 
et:= time - {x.l) 
met:= met*({i-1)/i) + et/i 
q! {met*{i/time)), tab{), time, tab{), i/time, tab{), met, tab{), i, nl{) 

b- -> po:= po + 1; wip:= po - i 

syst W{a:?lot, b:!lot) = 
I [ e:lot 

I B{a,e) I I M{e,b,2.0,1.0) 

ll 

syst S{q: !file) = 
I [ a,bO,bl,b2,eO,el,e2,d: lot, e: void 

I G{a,e) II R{a,eO,el,e2,bO,bl,b2,d) II W{bO,eO) II W{bl,el) II W{b2,e2) II E{d,e,q) 
ll 

xper I [ s { 11 time . txt 11 
) l I 
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1.6 Job shop met werklastbeheersing 

type line <nat # real> 
rec line* 
lo <nat # rec> 
lot <<nat # rec> # 

real3 <real # real # 

func mini(a,b:lo) -> bool = 
I [ ret a. 0 < b. 0 l I 

real> 
real> 

func factor(!: real3) -> real 
I [ lo, f : real 
I lo:= 1.0 

f:= 100 I (2.5 * lo) 
, ret f 

ll 

func statusM(f,v,w: real, rs: rec) -> real3 
I [ s: real3, k: nat, r: line, rO: nat 
I s:= <0.0,0.0,0.0>; k:= o 

*[len(rs) >0 
-> r:= hd(rs); rO:= r.o 

[ k o -> s.rO:= s.ro + w I v * r.1 
I k > 0 -> s.rO:= s.rO + fAk * r.1 
l 
k:= k + 1; rs:= tl(rs) 

, ret s 
ll 

func statusB(f:real, xs:lot*) -> real3 
I [ s: real3, k: nat 
I S:= <0.0,0.0,0.0>; k:= 0 

*[ len(xs) > 0 
-> s:= add3(s,statusM(f,1.0,1.0, ((hd(xs)) .0) .1)); xs:= tl(xs) 

, ret s 
ll 

func add3(s,t: real3) -> real3 
I [ k: nat 

1 k:= o 
*[ k < 3 -> s.k:= s.k + t.k; k:= k + 1 l 

, ret s 
ll 

func overFlow(s,t: real3) -> bool 
I [ k: nat 

1 k := o 
*[ k < 3 

-> [ s.k > t.k -> ret false 
I s.k <= t.k -> k:= k + 1 
l 

, ret true 
ll 

proc G(a: !lot, bbO,bmO,bb1,bm1,bb2,bm2: -void, 
cbO,cmO,cb1,cm1,cb2,cm2: ?real3, 
fbO,fmO,fb1,fm1,fb2,fm2,fe: !real) 

I [ xs, vs, ws: lo*, x: lo, xx: lot, i, j: nat, 
s, st, tt, level: real3, f, t, h: real, cond: boo! 
xs:= [< 00, [<0,40>,<1,40>,<2,40>]>, < 40, [<0,20>,<2,20>,<1,20>]>, 

< 60, [<1,20>,<0,20>,<2,20>]>, <080, [<2,50>,<1,50>,<0,50>]>, 
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ll 

<130, [<1,20>,<0,20>,<2,20>]>, <150, [<2,40>,<1,40>,<0,40>]>, 
<190, [<1,30>,<2,30>,<0,30>] >, <220, [<0,60>,<1,60>,<2,60>] >, 
<280, [<2,40>,<0,40>, <1,40>] >, <320, [<0, 20>, <2, 20>, <1,20>] >, 
<340, [<1,30>,<2,30>,<0,30>] >, <420, [<2,50>,<0,50>,<1,50>] >] 

vs: = [] ; ws: = [] ; i: = 0; n: = 1 
?level 
f:= factor(level); t:= 0.0; h:= 80.0 
fbO!f; fmO!f; fb1!f; fm1!f; fb2!f; fm2!f; fe!f 
*[true ;delta t 

-> i:= 0 
; *[ i < 1en(xs) 

-> x:= hd(xs) 
WS : = WS ++ [X] 

x.O:= x.O + n*400 
xs:= tl(xs) ++ [x] 
i:= i + 1 

n:= n + 1 
j := len(ws) 
*[ j > 0 -> x:= hd(ws) 

[ (x.O) <= 
I (x. 0) > 

l 
j:= j -1 

bbO-; cbO?st 

h -> vs:= insert(vs,x,mini) 
h -> ws:= insert(ws,x,mini) 

bmO-; cmO?s; 
bb1-; cb1?s; 
bm1-; cm1?s; 
bb2-; cb2?s; 

st:= 
st:= 
st:= 
st:= 

add3 (st, s) 
add3(st,s) 
add3(st,s) 
add3 (st, s) 

bm2-; cm2?s; st:= add3(st,s) 
*[ len(vs) > 0 

-> tt:= add3(st,statusM(f,1.0,1.0, (hd(vs)) .1)) 
cond:= overFlow(tt,level) 
[ cond -> xx:= <hd(vs),time>; a!xx; st:= tt 
I not cond -> ws:= insert(ws,hd(vs),mini) 
l 
vs:= tl (vs) 

t:= 40.0; h:= h + 40.0 

proc R(a,cO,c1,c2:?lot, bO,b1,b2,d:!lot)= 
I [ x: lot, xO : lo 
I *[ [ a?x I cO?x I c1?x I c2?x]; xO:= x.O 

[ len((x0).1) > 0 

ll 

-> [ (hd((xO) .1)) .o = o -> bO!x 
I (hd((x0).1)).0 1->b1!x 
I (hd((xO) .1)) .0 = 2 -> b2!x 
l 

len( (xO) .1) = 0 
-> d!x 

proc B(a: ?lot, b: !lot, c: -void, d: !real3, fb: ?real) 
I [ xs: lot*, x: lot, f:real 
I xs:= [] 

ll 

fb?f 
*[true; a?x -> xs:= xs ++ [x] 
I true; c- -> d! statusB(f,xs) 
I len(xs) > 0; b!hd(xs) -> xs:= tl(xs) 
l 
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proe M(a: ?lot, b: !lot, e: -void, d: !real3, fm: ?real, m,s: real) 
I [ u: -> real, x: lot, q,p,t,f,w,i,v: real, g: bool 
I p:= (m*m)/{s*s); q:= m/(s*s) 

t:= 0.0 
u:= gam(p,q) 
fm?f 
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*[ a?x -> g:= true; i:= 0.0; w:= 0.0; *[ i < 0.5 * (hd((x.O).l)).l -> W:= w +sample u; i:= 
i + 1 l 

v:= w; t:= time 
* [ g; delta w -> x:= «(x.O) .O,tl( (x.O) .l)>,X.l>; b!x; g:= false 
I g; e- -> w:= w - (time - t) 

t:= time 
; d! statusM(f,v,w, (x.O) .1) 

e- -> d! <0.0,0.0,0.0> 

ll 

proe E(a: ?lot, fe: ?real, q: !file) 
I [ x: lot, i: nat, f,et,met: real 
I i:= 0; met:= 1.0 

ll 

fe?f 
*[ a?x; i:= i + 1; !"aantal gereed: ", i, nl() 

et:= time - x.l 
met:= met*((i- 1)/i) + et/i 
q!3/f, tab() ,time, tab(), i/time, tab(), met, tab(), i, nl() 

syst W(a: ?lot, b: !lot, bb,bm: -void, eb,em: !real3, fb,fm: ?real) 
I [ e: lot 
I B(a,e,bb,eb,fb) I I M(e,b,bm,cm,fm,2.0,1.0) 

ll 

syst S(q: !file) = 
I [ a,bO,bl,b2,eO,el,e2,d: lot, 

bbO,bmO,bbl,bml,bb2,bm2: void, 
ebO,emO,ebl,eml,eb2,em2: real3, 
fbO,fmO,fbl,fml,fb2,fm2,fe: real 

I G(a,bbO,bmO,bbl,bml,bb2,bm2,ebO,emO,ebl,eml,eb2,em2,fbO,fmO,fbl,fml,fb2,fm2,fe) 
I I R(a,eO,el,e2,bO,bl,b2,d) 
II W(bO,eO,bbO,bmO,ebO,emO,fbO,fmO) II W(bl,el,bbl,bml,ebl,eml,fbl,fml) II 
W(b2,e2,bb2,bm2,eb2,em2,fb2,fm2) 
II E (d, fe, q) 
ll 

xper = I [ S("time.txt") ll 



M Simulatieresultaten 

In deze bijlage worden de simulatieresultaten van zes verschillende modellen beschreven. De 
modellen beschrijven respectievelijk een flow line bestuurt met behulp van Conwip, MRP en 
Kanban en een job shop bestuurt met Conwip, MRP en WLC. De verschillende modellen 
worden in afzonderlijke paragrafen behandeld. 

Door het vergelijken van de simulatieresultaten vindt een kwantitatieve beoordeling plaats 
van de toepasbaarheid van verschillende besturingsconcepten in de twee productiesituaties. 
Beoordeling vindt plaats door het vergelijken van de gerealiseerde doorzet en doorlooptijd in 
relatie tot de hoeveelheid work in process. 

M.l Flow line met Conwip 

In figuur M.l zijn de resultaten van de simulatie van een flow line in combinatie met een 
Conwip besturing weergegeven, de gemiddelde doorzet en de gemiddelde doorlooptijd zijn 
uitgezet tegen verschillende (maximaal toegestane) WIP-niveaus. 
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Figuur M.l: Resultaten model flow line met Conwip 
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In figuur M.l is zijn de doorzet en de doorlooptijd in geval van deterministische en 
stochastische procestijden gegeven. 

Zichtbaar is dat boven een WIP-niveau gelijk aan 3 de dorzet niet of nauwelijks meer stijgt 
en de doorlooptijd sterk toeneemt. 
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Voor een WIP-niveau gelijk aan of grater dan drie geldt dat alle bewerkingsstations (in geval 
van determinische procestijden) continu bezet zijn. Het toevoegen van extra orders door het 
verhogen van het toegestane WIP-niveau leidt derhalve niet tot het een toename van de 
doorzet maar heeft een ongewenste toename van de doorlooptijd tot gevolg. 
Deze toename van de doorlooptijd wordt verklaart doordat de doorlooptijd van een order 
gelijk is aan de som van de bewerkingstijden en de wachttijden. Aileen boven het kritische 
WIP-niveau ondervindt een order wachttijd. Hoe hoger het WIP-niveau hoe grater de 
wachttijd en daarmee hoe grater de doorlooptijd. 

In geval van stochastische procestijden treden afstemmingsverliezen op. Deze afstemmings
verliezen hebben tot gevolg dat de doorzet en de doorlooptijd slehcter zijn dan in het geval 
van deterministische procestijden. 
Afstemmingsverliezen leiden enerzijds tot leegloop van de bewerkingstations en anderzijds tot 
extra wachttijd. Leegloop betekent een verminderde efficiency van het systeem en derhalve 
een kleinere doorzet. Extra wachttijd leidt tot een grotere doorlooptijd. 
Het toevoegen van extra orders door verhogen van het WIP-niveau beperkt het optreden van 
afstemmingsverliezen en heeft derhalve een gunstig effect op de doorzet en de doorlooptijd. 

M.2 Flow line met MRP 

In figuur M.2 zijn de resultaten van de simulatie van een flow line in combinatie met een 
MRP besturing weergegeven, de gemiddelde doorzet en de gemiddelde doorlooptijd zijn 
uitgezet tegen verschillende WIP-niveaus. Bij een MRP besturing is het WIP-niveau een 
resultante van de bezettingsgraad. 

In figuur M.2 is zichtbaar dat boven een bepaald WIP-niveau (lees bezettingsgraad) de de 
doorzet nauwelijks meer stijgt en doorlooptijd sterk oploopt. Voor een verklaring zie 
paragraaf M.l. 

Boven dit niveau ontstaat een situatie waarbij het systeem meer orders aangeboden krijgt 
dan het kan verwerken. Het systeem raakt "verstopt" door de hoeveelheid work in process. 
Gevolg hiervan is dat de doorlooptijden en dus de levertijden steeds grater worden. Het 
systeem wordt daarmee genoodzaakt verder vooruit te plannen en zich meer en meer te 
richten op voorspelling van de vraag i.p.v. de werkelijke vraag met alle onzekerheid van dien. 
Dit is Mn van de nadelen van een MRP besturing. 
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Figuur M.2: Simulatieresultaten model flow line met MRP 

M.3 Flow line met Kanban 

In figuur M.3 zijn de resultaten van de simulatie van een flow line in combinatie met een 
kanban besturing weergegeven, de gemiddelde doorzet en de gemiddelde doorlooptijd zijn 
uitgezet tegen verschillende WIP-niveaus. Ret toegestane aantal kanbans bepaald het WIP-
niveau. 
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Figuur M.3: Simulatieresultaten model flow line met kanban 

Bij het uitvoeren van simulaties geldt als regel dat de doorzet en de doorlooptijd in geval van 
stochastische procestijden altijd slechter zijn dan de doorzet en de doorlooptijd in geval van 



Bijlage M Simulatieresultaten 

deterministische procestijden. De oorzaak hiervan is gelegen in het ontstaan van 
afstemmingsverliezen. 
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Dit model geeft resultaten die niet aan deze regel beantwoorden. Een verklaring hiervoor 
wordt verkregen door het monitoren van de bufferinhoud van de processen B. Ret blijkt dat 
de initiele bufferinhoud tijdens de simulatie aanzienlijk verlaagd wordt (de buffer wordt als 
het ware leeg getrokken). Gevolg hiervan is dat de wachttijden van objecten in de buffers 
aanzienlijk verkorten en daarmee een kleinere doorlooptijd ontstaat. 

Ret leeg trekken van de buffers is het gevolg van het werken met kanbans. Een korte 
bewerkingstijd voor het proces M kan bestraft worden met leegloop als er nog geen nieuw 
kanban (en daarmee geen autorisatie) aanwezig is. 
Een lange bewerkingstijd voor het proces M heeft tot gevolg dat de .opvolgende buffer wordt 
leeg getrokken. 

Een tweede verklaring is mogelijk gelegen in de Gammaverdeling welke wordt gebruikt voor 
het doen van trekkingen voor de bewerkingstijden. 
Een Gammaverdeling heeft rechts van het gemiddelde een 'staart' . Door deze staart is het 
mogelijk dat een trekking wordt gedaan die een dusdanige negatieve invloed heeft dat deze 
niet snel goedgemaakt kan worden door het doen van goede trekkingen. Ook als gevolg 
hiervan wordt de bufferinhoud verlaagd en daarmee de doorlooptijd verkort. 

Een tweede opmerking betreft de lage waarde van de doorlooptijd. Ook dit is het gevolg van 
het werken met kanbans. In het model is ervoor gekozen een kanban de autorisatie te laten 
zijn voor de productie van vijf producten. 
De doorlooptijd van een order is gelijk aan de som van de bewerkingstijden en de wacht
tijden. De bewerkingstijd is afhankelijk van het aantal producten. 
In dit model is het aantal producten in een order weliswaar gelijk aan de aantallen in de 
overige modellen maar worden de orders gevuld met productieseries van steeds vijf 
producten. 
Door de gerealiseerde doorlooptijden te vermenigvuldigen met een factor (gemiddelde aantal 
producten in het orderpakket gedeeld door vijf) is een zuivere vergelijking met de overige 
modellen te realiseren. 

M.4 Job shop met Conwip 

In figuur M.4 zijn de resultaten van de simulatie van een job shop in combinatie met een 
Conwip besturing weergegeven, de gemiddelde doorzet en de gemiddelde doorlooptijd zijn 
uitgezet tegen verschillende WIP-niveaus. 

In figuur M.4 zijn de doorzet en de doorlooptijd in geval van deterministische en stochas
tische procestijden gegeven. In de figuur is zichtbaar dat de doorzet en de doorlooptijd in de 
buurt van het kritische WIP-niveau duidelijk afwijken van de doorzet en de doorlooptijd in 
de modellen met een flow line als productiestructuur. 
Dit verschijnsel wordt dan ook uitsluitend veroorzaakt door de productiestructuur en 
daarmee het introduceren van een vaste bewerkingsvolgorde. Door het herschikken van de 
orders in het orderpakket wordt een ander, mogelijk beter, verloop verkregen. 
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Figuur M.4: Simulatieresultaten model job shop met Conwip 

In het verloop van de doorzet in het geval van deterministische procestijden wordt ook het 
vlakke verloop tussen de WIP-niveaus 4 en 5 verklaard uit de bewerkingsvolgorde. 

Voor de doorlooptijd geldt dat de verschillende orders vaker op elkaar moeten wachten. 
Gevolg hiervan is dat de wachttijd per proces als component van de doorlooptijd grater 
wordt en daarmee de totale doorlooptijd. 

M.5 Job shop met MRP 
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In figuur M.5 zijn de resultaten van de simulatie van een job shop in combinatie met een 
MRP besturing weergegeven, de gemiddelde doorzet en de gemiddelde doorlooptijd zijn 
uitgezet tegen verschillende WIP-niveaus. Bij een MRP besturing is het WIP-niveau een 
resultante van de bezettingsgraad. 

In figuur M.5 zijn de doorzet en de doorlooptijd in geval van deterministische en stochas
tische procestijden gegeven. In de figuur is zichtbaar dat de doorzet en de doorlooptijd in de 
buurt van het kritische WIP-niveau duidelijk afwijken van de doorzet en de doorlooptijd in 
de modellen met een flow line als productiestructuur. 

Voor een verklaring wordt verwezen naar paragraaf M.4. 
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Figuur M.5: Simulatieresultaten model job shop met MRP besturing 

M.6 Job shop met werklastbeheersing 

In figuur M.6 zijn de resultaten van de simulatie van een job shop in combinatie met een 
werklastbeheersing weergegeven, de gemiddelde doorzet en de gemiddelde doorlooptijd zijn 
uitgezet tegen verschillende WIP-niveaus. Bij werklastbeheersing is het WIP-niveau een 
resultante van de toegestane werklast. 

Figuur M.6 lijkt onverwachte resultaten te geven. In de figuur lijkt het dat de doorlooptijd, 
in een bepaalde range van het WIP-niveau, in geval van stochastische procestijden beter is 
als in geval van deterministische procestijden. Dit is echter het gevolg van het ontbreken van 
meetwaarden in dit gebied en het tekenen van de figuren door Excel. 

Tevens is zichtbaar dat voor lage waarden van het WIP-niveau geen simualties zijn 
uitgevoerd. De oorzaak hiervan is gelegen in de maximaal toegestane werklast en het aantal 
producten in de orders. 
Een order wordt slechts dan vrijgegeven wanneer de werklast van de processen B en M na 
vrijgifte van de order beneden een maximale waarde blijft. Het orderpakket bevat twaalf 
orders waarbij het aantal producten in de order verschillend is. Omdat enkele orders in het 
orderpakket een groat aantal producten bevatten worden deze orders alleen vrijgegeven als de 
toegestane werklast ook voldoende groat is. 
Het uitvoern van simulaties waarbij de toegestane werklast niet voldoende groat is leidt ertoe 
dat orders met een groat aantal producten nooit worden vrijgegeven en derhlave tot een 
onzuivere vergelijking van de modellen. 
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Figuur M.6: Simulatieresultaten van het model job shop met werklastbeheersing 

Tens~otte wordt opgemerkt dat de doorlooptijd klein is ten opzichte van de overige modellen . 
Een verklaring hiervoor is dat de wachttijden per proces als component van de doorloopijd in 
geval van beheersing van de werkinhoud kleiner zijn dan in geval van beheersing van het 
aantal orders. 

M. 7 Toepasbaarheid besturingsconcepten 

In tabel M.l zijn de doorzet en de doorlooptijd van de zes modellen weergegeven. Dit voor 
een WIP-niveau gelijk aan 3 en een WIP-niveau gelijk aan 15 en in geval van deter
ministische en stochastische procestijden. 

In de tabel zijn de doorzet en de doorlooptijd in geval van deterministische en stochastische 
procestijden weergegeven bij een WIP-niveau gelijk aan 3 en een WIP-niveau gelijk aan 15. 
In de tabel zijn de vet weergegeven waarden de beste waarden voor de doorzet respectievelijk 
de doorlooptijd. Opgemerkt wordt de beste waarden voor zowel de flow line als de job shop 
zijn aangegeven. 

Voor de flow line geven Conwip, MRP en kanban vergelijkbare resultaten. Hieruit wordt 
geconcludeerd dat de drie besturingsconcepten in combinatie met een flow line als 
productiestructuur toegepast kunnen worden. 

In de verschillende situaties kan steeds een ander besturingsconcept als beste worden 
beoordeeld. De doorlooptijden van het model flow line met kanban zijn klein vergeleken met 
de andere twee besturingsconcepten. De oorzaak hiervan is gelegen in het hanteren van 
productieseries van steeds vijf producten, hierdoor wordt het optreden van 
afstemmingsverliezen beperkt en derhalve een kortere doorlooptijd gerealiseerd. 
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Model: Model: Model: Model: Model: Model: 
Flow line Flow line Flow line Job shop Job shop Job shop 

met Conwip met MRP met Kanban met Conwii> met MRP met WLC 
Doorzet 

Deterministisch 
WIP = 3 0.0286 0.0278 0.0286 0.0213 0.0203 0.02·.li l 

WIP = 15 0.0286 0.0278 0.0286 0.0285 0.0277 0.0280 
Stochastisch 

WIP = 3 0.0220 0.0222 0.0244 0.0196 0.0190 (J.fJl6] 

WIP = 15 0.0277 0.0275 0.0285 0.0285 0.0275 0.0277 
Doorlooptijd 

Deterministisch 
WIP = 3 105 105 l cJi 140 147 110 

WIP = 15 503 537 ;()() 515 541 354 
Stochastisch 

WIP = 3 135 135 1/.) 151 155 125 
WIP = 15 511 545 :301 512 545 356 

.. . . 
In grlJS weergegeven waarden m model flow hue met kanban verkregen door vermemgvuldigmg met factor 3.5 
In grijs weergegeven waarden in model job shop met WLC zijn de waarden bij een WIP-niveau gelijk aan 4.5 

Tabel M.l: Vergelijking simulatieresultaten 
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Voor de job shop geven Conwip en WLC de vergelijkbare resultaten voor de doorzet, en 
geeftWLC de beste resultaten voor de doorlooptijd. MRP geeft aanmerkelijk mindere 
resultaten. Hieruit wordt geconcludeerd dat de besturingsconcepten Conwip en WLC in 
combinatie met een job shop als productiestructuur toegepast kunnen worden. MRP wordt 
als minder of niet toepasbaar beoordeeld. 
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0 Toelichting model T &M 

In deze bijlage worden de opbouw, de functies en de werking van de processen en systemen 
van het model T &M beschreven. 

Het model T&M bestaat uit drie niveaus. Het eerste en hoogste niveau van het model is in 
figuur M.l weergegeven. Het eerste niveau van het model bestaat uit 8 processen en 6 
system en. 

In/wop
order 

Levering 
in/wop 

Verklaring symbolen: 

8 Proces "naam" 

Systeem "naam" 

Communicatiekanaa/ 

Systeemgrens 

... L .; .. }n!:;~t;.._r;_-- ------- ---- - - - - ----- -- - --- _: 
• · ~·x:Jm..;n 

/ '-~· "- ~ . 
CXL 

\ , ___ ./ 

Systeem en proces beschrijving: 

MRP: /ntegraal besturingssysteem W: 
gebaseerd op MRP Mw: 

WLC: Lokaak besturingssysteem B: 
gebaseerd op werklastbeheersing M 

Conwip: Lokaa/ besturingssysteem Sp: 
gebaseerd op Conwip E: 

C: Lokaal besturingssysteem L: 
gebaseerd op afwerkingsrege/s Markt: 

Ex/: 
Ex2: 

Order 

expmar 

Levering 
order 

Werf 
Machinale werkplaats 
Buigerij (extern) 
Montage 
Spuiterij 
Expeditie 
Leveranciers 
Markt 
Extern} 
Extern2 

De gestippe/d weergegeven processen maun geen dee/ uit van het weruliju 
fabricagesysteem van T&M Deze processen worden later in deze paragraaf 
om mode/matige redenen toegevoegd. 

Figuur 0.1: Eerste niveau model T&M 
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Door het uitwerken van de systemen in weer afzonderlijke systemen en processen wordt het 
tweede niveau van het model verkregen. Dit tweede niveau van het model is in figuur 0.2 
weergegeven. 
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Crlltfmtlrt~aticJ:anaal 

Het systeem M: Markt 

MRP: /ntegrc~al beslllringJJ)IJittlff W: Werf 
gebasetrd np MRP 

WU:: Loltlla/c bestJirlngu;vs~em 8-.· Buffer Machlnak wrkplaau 
geha.teerJ op werldcutbeltttning V: Jltrdtlrr 

CtHrWip: Lokaal besturlngs.rystttm W ,,. u Werbtatlon 1 ~-. JJ 

gthcuttrcl op C UtrWip 
C: UJ/t4al Msturinguysteem B: 811igerlj (utem) 

gthaJttrdop afwtrtirtgsrtgels Ext: Exkm I 

Figuur 0.2 Tweede niveau model T&M 

······ ·· --""····· 

B. t: Buffer Monklge I 
8.1: Bu.JJerMnntagt] 
M Monwgc 

EJ:J: &um1 

s., .. Buffer S(111iltrij I 
B..,I: Buffer Spuikrlj1 
Sp: Spuiltrlj 

Bupt: Buffer Expedllitl 
B-.1: Buffer ~ditit2 
Ezp: Expedillt 

Ret systeem M is een extern systeem. Ret systeem M is d.m.v. het kanaal marmrp met het 
integraal besturingssysteem en d.m.v. het kanaal expmar met het systeem E (Expeditie) 
verbonden. Over beide kanalen worden objecten van het type order gezonden. Objecten van 
het type order bevatten informatie met betrekking tot het aantal, de omschrijving en de 
leverdatum van de eindproducten. 

Ret systeem M bestaat uit de processen G (Generator) en E (Exit). In figuur 0.3 1s de 
uitwerking van het systeem M weergegeven. 
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Figuur 0.3: Het systeem Markt 

Het proces G: Generator 
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Het proces G is d.m.v. het kanaal marmrp verbonden met het integraal besturingssysteem. 
Over het kanaal marmrp worden objecten van het type order gezonden. 

Het proces G genereert objecten van het type order en maakt hiervoor gebruik van vier 
kansverdelingen. Een trekking uit de eerste kansverdeling staat voor het aantal 
eindproducten in de order, een trekking uit de tweede kansverdeling staat voor de 
omschrijving van het eindproduct, een trekking uit de derde kansverdeling staat voor de 
leverdatum van het gevraagde aantal eindproducten en een trekking uit de vierde 
kansverdeling staat voor de wachttijd welke verstreken moet zijn voordat een volgende order 
wordt gegenereerd. De kansverdelingen zijn zodanig dat de gegeneerde objecten orders 
overeenstemmen met de werkelijkheid. 
Een object order wordt over het kanaal marmrp verzonden. 

Het proces E: Exit 
Het proces E is d.m.v. het kanaal expmar verbonden met de het systeem E. Over het kanaal 
expmar worden objecten van het type order ontvangen. 

Het proces E ontvangt de door het totale systeem geproduceerde objecten order en berekent 
de doorlooptijd en de doorzet van deze objecten. De doorlooptijd en de doorzet vormen 
tezamen met de hoeveelheid onderhanden werk een mogelijkheid om de prestatie van het 
totale systeem te beoordelen. 

Het proces MRP 
Het proces MRP vormt het integraal besturingssysteem is d.m.v. de kanalen marmrp en 
mrplev met het systeem Markt respectievelijk het systeem L (Leveranciers) verbonden. Over 
deze kanalen worden objecten van het type order respectievelijk inkooporder gezonden. 
Daarnaast is het proces d.m.v. het kanaal mrpwer met het proces W (Werf) verbonden, 
d.m.v. het kanaal mrpwlc met het lokale besturingssysteem voor het systeem Mw (Machinale 
werkplaats), d.m.v. het kanaal mrpconl met het lokale besturingssysteem voor het systeem 
M (Montage), d.m.v het kanaal mrpcon2 met het lokale besturingssysteem voor het systeem 
Sp (Spuiterij) en d.m.v. het kanaal mrpexp met het systeem E. Over deze kanalen worden 
objecten van het type productieorder verzonden. Objecten van het type productieorder 
bevatten informatie over het voor de order benodigde materiaal en een bewerkingsvoorschrift. 

De functie van het integraal besturingssysteem is het ontvangen van objecten van het type 
order, het periodiek berekenen van de vrijgiftemomenten voor objecten van het type inkoop-
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en productieorder op basis van de leverdatum, de productstructuur en de doorlooptijd en het 
vrijgeven van deze objecten. 

Het integraal besturingssysteem hanteert MRP als besturingsconcept. Als motivatie voor dit 
besturingsconcept geldt het feit dat MRP de afgelopen decennia veel als integraal besturings
concept is toegepast en dat MRP in staat is enorme hoeveelheden informatie met betrekking 
tot productie en producten te manipuleren. 
In een aantal stappen zal de werking van MRP binnen het integraal besturingsysteem worden 
toegelicht. 

Ontvangen objecten van het type order worden aan de brutobehoefte aan eindproducten 
toegevoegd. De brutobehoefte aan eindproducten wordt ook de brutobehoefte voor niveau 
0 van de productstructuur of de brutobehoefte van de onafhankelijke vraag genoemd. 

Aan het begin van iedere planperiode wordt uit de brutobehoefte de nettobehoefte aan 
eindproducten met behulp van het MRP-algoritme berekent. 

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. 

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. 

V ervolgens 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. 

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

De objecten van het type inkoop- en productieorder worden op het vrijgiftemoment en 
afhankelijk van de bestemming naar de processen of systemen L, W, WLC, Conwip, C of 

· E gezonden. 

Resultaat van dit stappenplan zijn de productieplanningen voor de onafhankelijk en de 
afhankelijke vraag voor een eindproduct. Binnen de casus worden meerder eindproducten 
onderscheiden en dient het stappenplan voor ieder eindproduct doorlopen te worden. 
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Het systeem L: Leveranciers 
Het systeem L is een extern systeem. Het systeem L is d.m.v. het kanaal mrplev met het 
integraal besturingssysteem verbonden en d.m.v het kanaal levwer met het proces W. Over 
beide kanalen worden objecten van het type inkooporder gezonden. Objecten van het type 
inkooporder bevatten informatie over het aantal en de omschrijving van de te leveren 
(hout )materialen en inkoopdelen. 

Het systeem L bestaat in dit model uit een proces, het proces L (Leverancier). Er is voor 
gekozen dit proces in de vorm van een systeem in het model op te nemen zodat het 
eenvoudig is het model uit te breiden (leveranciers toevoegen). 

Het proces L zorgt voor de materiaalleveranties. Het proces ontvangt objecten van het type 
inkooporder over het kanaal mrplev. De te leveren (hout )materialen en inkoopdelen worden 
direct over kanaal levwer naar het proces W gezonden. 

Het proces W: Werf 
Het proces W is d.m.v. het kanaal levwer verbonden met het systeem L, over dit kanaal 
worden objecten van het type inkooporder gezonden en client voor de ontvangst van de te 
leveren materialen en inkoopdelen. 
Daarnaast is het proces W d.m.v het kanaal mrpwer verbonden met het integraal 
besturingssysteem, over dit kanaal worden objecten ven het type productieorder gezonden. 
Verder is het proces d.m.v het kanaal wermac verbonden met het systeem Mw, dit kanaal 
client voor het verzenden van objecten van het type (hout)materialen. 
De drie overige kanalen wermon, werspu en werexp (die in figuur 0.1 niet zijn weergegeven 
en in figuur 0.2 zijn weergegeven met de cijfers 1, 2 en 3) verbinden het proces met 
respectievelijk het systeem M, het systeem Sp of het systeem E. Deze kanalen dienen voor 
het verzenden van objecten van het type inkoopdelen. 

Het vrijgeven van materiaal en inkoopdelen door het proces werf en het inkopen van 
materiaal en inkoopdelen bij het systeem L zijn zodanig geregeld dat de ontvangende 
systemen altijd tijdig over voldoende materiaal en inkoopdelen beschikken, dit om deadlock 
in het model te voorkomen. 

De functie van het proces W is het ontvangen van objecten van het type (hout )materialen en 
inkoopdelen, de tijdelijke opslag van deze objecten en het vrijgeven van materialen en 
inkoopdelen nadat een object productieorder is ontvangen. Hiermee is tevens de werking van 
het proces verwoord. 

Het proces WLC: Workloadcontrol 
Het proces WLC vormt het besturingssysteem voor het systeem Mw. Het proces is d.m.v. het 
kanaal mrpwlc met het integraal besturingssysteem verbonden, over dit kanaal worden 
objecten van het type productieorder verzonden. 
Daarnaast is het proces WLC d.m.v. een groot aantal kanalen wlcmac, wlcw(l t/m 33) en w(l 
t/m 33)wlc (niet alle weergegeven in figuur 0.1 en 0.2) verbonden met het systeem machinale 
werkplaats. Deze kanalen dienen voor het verzenden van objecten van het type 
productieorder respectievelijk het opvragen en doorgeven van de status van de werkstations. 

De functie van het besturingssysteem voor de machinale werkplaats is het ontvangen van 
objecten van het type productieorder (machinale werkplaatsopdracht) en het afhankelijk van 
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de werklast, van de bij de productie betrokken werkstations, beslissen tot het vrijgeven dan 
wel het uitbesteden van de productieorders. 

De machinale werkplaats wordt het best getypeerd als een job shop. Werklastbeheersing, 
Conwip en het toepassen van volgorde regels gelden als geschikte besturingsconcepten voor 
een dergelijke productiestructuur. In deze casus is werklastbeheersing als besturingsconcept 
voor de machinale werkplaats geselecteerd. 
De werking van het besturingssysteem voor de machinale werkplaats wordt aan de hand van 
een aantal stappen toegelicht. 

Aan het begin van iedere planperiode ontvangt het besturingssysteem voor het systeem 
Mw, over het kanaal mrpwlc, de in die periode uit te voeren productieorders van het 
integraal besturingssysteem. Deze orderontvangst fungeert als initiatie voor het opvragen 
van de werklast van de in de machinale werkplaats aanwezige werkstations. Het opvragen 
van de werklast geschied door het zenden van een synchronisatie over de kanalen wlcw(J 
tjw 33)., het ontvangen van de werklast (status) van de in de machinale werkplaats 
aanwezige werkstations over de kanalen w(J t/m 33)wlc en het sommeren van de 
afzonderlijke werklasten tot een overall werklast (overall status). 

Vervolgens wordt per order de werklast van de bij de productie betrokken werkstations 
gesommeerd met de werklast van de vrij te geven order. 

Een productieorder wordt van een label "intern" voorzien en over het kanaal wlcver 
verzonden indien de werklast van alle werkstations onder een maximale waarde blijft. Is 
dit niet het geval dan moet de productieorder opnieuw (in een andere peri ode) worden 
gepland of worden uitbesteed. 
In deze casus wordt de tweede optie geprefereerd, hiervoor is het systeem Exl (Externl) 
aan het model toegevoegd. Een uit te besteden order wordt van een label "uitbesteden" 
voorzien en tevens over het kanaal wlcver verzonden. 

Bet systeem Mw: Machinale werkplaats 
Het systeem Mw is d.m.v. het kanaal wermac verbonden met het proces W. Daarnaast is het 
systeem Mw d.m.v. het kanaal wlcver en de kanalen wlcw(J tjm 33) en w(l t/m 33)wlc met het 
lokale besturingssysteem verbonden. 
Verder d.m.v. het kanaal macmon met het systeem Men d.m.v. de kanalen macbui, buimac, 
macexl en exlmac met het proces B (Buigerij) respectievelijk het systeem Exl (Externl). 

Het systeem Mw bestaat uit de processen Bmw (BufferMachinalewerkplaats) en V (Verdeler) 
en de systemen W 1 t/m 33 (Werkstation 1 t/m 33), in figuur 0.4 is dit weergegeven. 
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Het proces Bmw is d.m.v. het kanaal wermac verbonden met het proces W en d.m.v. de 
kanalen bmwver en verbmw met het proces V. 

De functie van het proces Bmw is het ontvangen en opslaan van objecten van het type 
(hout)materiaal en het vrijgeven van deze objecten na ontvangst van een object van het type 
vrijgifteverzoek van het proces V. 

De werking van het proces Bmw is dan ook tweeledig. Enerzijds ontvangt het proces objecten 
van het type (hout)materiaal over het kanaal wermac en anderzijds ontvangt het proces 
Bmw objecten van het type vrijgifteverzoek over het kanaal verbmw. 
Objecten van het type (hout)materiaal worden aan de bufferinhoud toegevoegd. Een object 
vrijgifteverzoek wordt beantwoord door het opzoeken van het vrij te geven materiaal in de 
bufferinhoud, het corrigeren van de bufferinhoud met de vrij te geven hoeveelheid materiaal 
en het verzenden van de hoeveelheid vrij te geven materiaal over het kanaal bmwver. 

Het proces V: V erdeler 
Het proces Vis d.m.v. de kanalen verbmw en bmwver verbonden met het proces Bmw, het 
gebruik van deze kanalen is hierboven beschreven. 
Daarnaast is het proces V d.m.v. het kanaal wlcver verbonden met het besturingssysteem 
voor het systeem Mw. Het kanaal wlcver wordt gebruikt voor het verzenden van objecten 
van het type productieorder. 
Verder is het proces verdeler d.m.v. de kanalen verw(l t/ m 33), w(l t/m JJ) ver, macbui, bw'mac, 
macexl en exlmac verbonden met respectievelijk de systemen W(lt/ m 33), het proces B en het 
systeem Exl. Over deze kanalen worden objecten van type combinatie materiaal en een 
bewerkingsvoorschrift verzonden. 
Tenslotte is het proces V d.m.v. het kanaal macmon verbonden met het systeem M. 
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De functie van het proces V is ontvangen van objecten van het type productieorders, het 
verzenden van objecten vrijgifteverzoek voor het voor de productieorders benodigde materiaal 
en het ontvangen van dit materiaal. 
Daarnaast combineert het proces V het ontvangen materiaal met het bewerkingsvoorschrift 
en verzendt deze naar een bestemming. De bestemming wordt gevormd door een proces W, 
het proces B, het proces Exl of het systeem M. 

Het proces V ontvangt objecten van het type productieorder over het kanaal wlcver. Een 
object productieorder bevat informatie met betrekking tot het benodigde materiaal en het 
bewerkingsvoorschrift voor de op dit materiaal uit te voeren bewerkingen. 
Het voor deze productieorder benodigde materiaal wordt verkregen door het verzenden van 
een object vrijgifteverzoek over het kanaal verbmw en het retour ontvangen van het 
benodigde materiaal over het kanaal bmwver. 
Voor een interne productieorder wordt het benodigde materiaal tezamen met het bewerkings
voorschrift over het kanaal verw.i verzonden, hierbij is het eerste op het 
bewerkingsvoorschrift vermelde werkstation. 
Het proces W.i (Werkstation.i) zendt het materiaal na het uitvoeren van de bewerkingen 
retour aan het proces V, die het materiaal naar het volgende op het bewerkingsvoorschrift 
vermelde werkstation zendt. Daarbij kan het voorkomen dat het bewerkingsvoorschrift een 
buigbewerking voorschrijft, in dat geval wordt het materiaal tezamen met het bewerkings
voorschrift over het kanaal macbui verzonden. Het proces B voert de buigbewerking uit en 
zendt het materiaal en het bewerkingsvoorschrift over het kanaal buimac retour. Dit proces 
wordt herhaalt tot het volledige bewerkingsvoorschrift is uitgevoerd. 
Voor een externe productieorder wordt het benodigde materiaal tezamen met het bewerkings
voorschrift over het kanaal macexl verzonden. Het proces Exl voert het volledige 
bewerkingvoorschrift uit waarna het materiaal aan het proces V retour zendt. 
Materiaal waarvoor het volledige bewerkingsvoorschrift is uitgevoerd wordt over het kanaal 
macmon verzonden. 

Het systeem W .i: W erkstation.i 
Het systeem W.i staat voor een van de drieendertig bewerkingsplaatsen in het systeem Mw. 
Door een andere waarde toe te kennen aan i wordt een ander werkstation aangeduid. In 
figuur 0.5 is aangegeven welk waarde voor i correspondeert met welk werkstation. 
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Waarde i Werkstation Waarde i Werkstation 

1 Aanpassen 18 Lintzaag 
2 Afkortzaag 19 Onderkant afschuinen 
3 Afkortzaag (dubbel) 20 Pennebank 
4 Afschrijven 21 Schaafmachine vierzijdig) 
5 Boormachine 22 Uni 5 
6 Boormachine (langgat-) 23 Zadelbank 
7 Boormachine (pedaal-) 24 Rol (hard) 
8 Boormachine ( meervoudig) 25 Rol (spons) 
9 C.N.C. Machine 26 Rol (spons, hard 

10 C.N.C. Machine (Pade) 27 Rol (spons, zacht) 
11 Draaibank (half automatisch) 28 Schuurmachine 
12 Draaibank (vol automatisch) 29 Sch u urmachine breed band-) 
13 Formaatzaag 30 Sch u urmachine kanten-) 
14 Frees machine 31 Schuurmachine kappen-) 
15 Freesmachine (boven-) 32 Schuurmachine ~profiel-) 
16 Freesmachine (groeven-) 33 Schuurmachine vierzijdig) 
17 Lijmmachine 

Figuur 0.5: Waarde variabele i- Werkstation 

Het systeem W.i bestaat uit de processen B.i (Buffer.i) en M.i (Machine.i), zie figuur 0.6. 
Het systeem is d.m.v. de kanalen verw.i en w.iver verbonden met het proces V. Daarnaast is 
het systeem d.m.v de kanalen wlcb.i, b.iwlc, wlcm.i en m.iwlc verbonden met het proces 
WLC. 

Het proces B.i: Buffer .i 

wlcw.i w.iwlc 

W.; . 
-~· · T .... , -

Kana/en wlcw.i en w. hvlc zijn een 
weergov• voor de leona/en wlcb. i, 

b. hvlc, w/cm. i en m. hvlc 

Figuur 0.6: Het systeem W.i 

Het proces B.i is d.m.v. het kanaal verw.i verbonden met het proces V en d.m.v. het kanaal 
b.im.i met het proces M.i. 
Daarnaast is het proces B.i d.m.v. de kanalen wlcb.i en b.iwlc verbonden met het lokale 
besturingssysteem voor het systeem M w. 
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Het proces B.i ontvangt objecten van het 
bewerkingsvoorschrift over het kanaal verw.i en 
communicatie over kanaal b.im.i mogelijk is wordt 
bufferinhoud genomen en over dit kanaal verzonden. 
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type combinatie materiaal plus 
slaat deze tijdelijk op. Wanneer 

het langst opgeslagen object uit de 

Ontvangt het proces B.i een synchronisatiesignaal over het kanaal wlcb.i dan wordt de 
werklast van de in de buffer aanwezige objecten bepaalt en over het kanaal b.iwlc verzonden 

Bet proces M.i: Machine.i 
Het proces M.i is d.m.v. het kanaal b.im.i verbonden met het proces B.i en d.m.v. het kanaal 
w.iver verbonden met het proces V. 
Daarnaast is het proces M.i d.m.v. de kanalen wlcm.i en m.iwlc verbonden met het lokale 
besturingssysteem voor het systeem M w. 

Het proces M.i ontvangt objecten van het type combinatie materiaal plus bewerkings
voorschrift over het kanaal b.im.i, voert de bewerkingen op het materiaal uit en verzendt het 
object over het kanaal w.iver. De bewerkingstijd van een object is afhankelijk van het aantal 
producten in het object. 
Daarnaast ontvangt het proces over het kanaal wlcm.i synchronisatiesignalen en 
beantwoordt deze met het verzenden van de resterende werklast van het in de machine 
aanwezige object over het kanaal m.iwlc. 

Bet proces B: Buigerij 
Het proces B is d.m.v. de kanalen macbui en bijmac met het proces V verbonden. Over deze 
kanalen worden objecten van het type combinatie materiaal plus bewerkingsvoorschrift 
gezonden. 

De functie van het proces B is het ontvangen van objecten van het type combinatie 
materialen plus bewerkingsvoorschrift, het uitvoeren van de buigbewerking en het retour 
zenden van het object combinatie materiaal plus bewerkingsvoorschrift. Hiermee is tevens de 
werking van het proces toegelicht. 

Bet systeem Exl: Externl 
Het systeem Exl is d.m.v. de kanalen macexl en exlmac met het proces V verbonden. 

Het systeem Exl bestaat in dit model uit een proces, het proces Exl (Externl). Er is voor 
gekozen dit proces in de vorm van een systeem in het model op te nemen zodat het 
eenvoudig is het model uit te breiden (externe processen toevoegen). 

Bet proces Exl: Externl 
Het proces Ex 1 is d.m.v. de kanalen macexl en exlmac met het proces V verbonden. 

De functie van het proces is het ontvangen van objecten van het type combinatie materiaal 
plus bewerkingsvoorschrift, het uitvoeren van alle bewerkingen op het bewerkingsvoorschrift 
en het retour zenden van objecten van het type materiaal plus bewerkingsvoorschrift aan het 
proces V. 

Het proces Exl ontvangt op enig moment (ontvangstmoment) een object van het type 
combinatie materiaal plus bewerkingsvoorschrift over het kanaal macexl. Dit object wordt 
van een label voorzien en in een lijst opgeslagen. 
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Op het label is het vrijgiftemoment van het object vermeld. Het vrijgiftemoment wordt 
berekent door het ontvangstmoment van het object te sommeren met de tijd die benodigd is 
om alle bewerkingen op het bewerkingsvoorschrift uit te voeren. 
De tijd die benodigd is om alle bewerkingen op het bewerkingsvoorschrift uit te voeren wordt 
op zijn beurt berekent door het vermenigvuldigen van het aantal uit te voeren bewerkingen 
met de benodigde tijd per bewerking. 
In onderstaande formule is het bereken van het vrijgiftemoment nogmaals weergegeven. 

Vrijgiftemoment = Ontvangstmoment + (aantal uit te voeren bewerkingen x doorlooptijd per bewerking) 

Wanneer het vrijgiftemoment van een object wordt bereikt, wordt dit object uit de lijst 
verwijderd en over het kanaal exlver naar het proces V gezonden. 

Het proces Conwip 
Het proces Conwip vormt het lokale besturingssysteem voor het systeem M. Dit besturings
systeem is d.m.v. het kanaal mrpconl met het integraal besturingssysteem verbonden en 
d.m.v. de kanalen conmon, monconl en moncon2met het systeem M. 

De functie van het besturingssysteem voor het systeem M is het ontvangen van productie
orders (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 montage beslissen tot het vrijgeven of uitbesteden van de 
prod uctieorders. 

Het systeem M wordt het best getypeerd als kleinserie-fabricage. Optimized Production 
Technology, Werklastbeheersing, Statistical Inventory Control en Conwip gelden als 
geschikte besturingsconcepten voor deze productiestructuur. Voor het besturingssysteem voor 
de montage is Conwip als besturingsconcept geselecteerd. 
De werking van het besturingssysteem wordt aan de hand van een aantal stappen toegelicht. 

Aan het begin van iedere planperiode ontvangt het besturingsysteem voor de montage 
over het kanaal mrpcon objecten van het type productieorder. Deze objecten zijn de in die 
periode uit te voeren productieorders. 

Voor iedere productieorder wordt gecontroleerd of de benodigde onderdelen en inkoopdelen 
aanwezig zijn. Dit gebeurt door het verzenden van het object productieorder voorzien van 
een label check over het kanaal conmonl. 
Zijn alle benodigde onderdelen en inkoopdelen in voldoende aantallen aanwezig dan wordt 
de productieorder retour ontvangen over het kanaal monconl. Indien de benodigde 
aantallen niet of niet in voldoende aantallen aanwezig zijn, blijft de order in het systeem 
M bewaard. N a ontvangst van nieuwe leveringen vindt een nieuwe controle op de 
aanwezigheid van de benodigde aantallen voor de bewaarde orders plaats. 

Is het level onderhanden werk kleiner zijn dan een maximum waarde, dan wordt de order 
voorzien van een label intern over het kanaal conmon 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 
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uitbesteden van de order geprefereerd. Het systeem Ex2 (Extern2) is om deze rede 
toegevoegd. 
Een order die wordt uitbesteed wordt voorzien van een label extern over het kanaal 
conmon verzonden. 

Indien een order gereed is, ontvangt het besturingssysteem voor de montage een signaal 
over het kanaal moncon2 ten teken dat het level onderhanden werk met een verlaagd moet 
of kan worden. 

Het systeem M: Montage 
Het systeem M is d.m.v. de kanalen conmon, monconl en moncon2 verbonden met het lokale 
besturingssysteem. 
Daarnaast is het systeem d.m.v. het kanaal wermon verbonden met het proces W, d.m.v. het 
kanaal macmon verbonden met het systeem Mw en d.m.v. de kanalen monspul en 2 met het 
systeem Sp. 
Verder is het d.m.v. de kanalen monex2 en ex2mon verbonden met het systeem Ex2. 

Het systeem M bestaat uit de processen Bml (BufferMontagel), Bm2 (BufferMontage2) en 
M (Montage) en is in figuur 0.7 weergegeven. 

conmon conmon monconl moncon2 
moncon/ 
moncon2 

macmon mon.,pul macmon 
M --" wermon 

.: -· monspu2 wermon / 

monspu2 
monex2 cx2mon monex2 ex2mon 

Figuur 0.7: Het systeem Montage 

Het proces Bml: BufferMontagel 
Het proces Bml is d.m.v. de kanalen conmon en monconl met het lokale besturingssysteem 
verbonden. 
Het proces is d.m.v. het kanaal wermon met het proces W verbonden, d.m.v. het kanaal 
macmon met het systeem Mw, d.m.v. het kanaal bmlbm2 met het proces Bm2 en d.m.v. het 
kanaal monspu2 met het systeem Sp. 
Verder is het proces Bml d.m.v. de kanalen monex2 en ex2mon met het systeem Ex2 
verbonden. 

De functie van het proces Bml is het ontvangen van productieorders , het uitvoeren van een 
voorraadcheck of het selecteren van de benodigde materialen en het verzenden van de 
productieorder of het benodigde materiaal in combinatie met de productieorder. 
Tevens ontvangt het proces Bml onderdelen en inkoopdelen, die tijdelijk worden opgeslagen 
en ontvangt het proces gemonteerde producten die door gezonden moeten worden. 
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De werking van het proces Bml is afhankelijk van het object dat wordt ontvangen. Ontvangt 
het proces over het kanaal conmon een object productieorder voorzien van een label check 
dan wordt gecontroleerd of alle voor de productieorder benodigde onderdelen en inkoopdelen 
in de bufferinhoud aanwezig zijn. Is dit het geval dan wordt de productieorder over het 
kanaal monconl retour gezonden aan het lokale besturingssysteem. Is dit niet het geval dan 
wordt de productieorder opgeslagen totdat nieuwe onderdelen of inkoopdelen worden 
ontvangen waarna de controle opnieuw wordt uitgevoerd. 
Ontvangt het proces Bml over het kanaal conmon een object productieorder voorzien van 
een label intern of extern dan worden de benodigde onderdelen en inkoopdelen uit de 
bufferinhoud verwijderd en tezamen met de productieorder verzonden. Een interne 
productieorder wordt over het kanaal bmlbm2 verzonden en een externe productieorder 
wordt over het kanaal monex2 verzonden. 
Ontvangt het proces Bml over het kanaal wermon of het kanaal macmon inkoopdelen 
respectievelijk onderdelen dan worden deze aan de bufferinhoud toegevoegd. 
Ontvangt het proces over het kanaal ex2mon gemonteerde producten dan worden deze direct 
over het kanaal monspu2 naar het systeem Sp verzonden. 

Het proces Bm2: Buffer-montage2 
Het proces Bm2 is d.m.v. de kanalen bmlbm2 met het proces Bml verbonden en d.m.v. het 
kanaal bm2mon met het proces M. 

De functie van het proces Bm2 is het ontvangen van objecten van het type materiaal plus 
productieorder over het kanaal bmlbm2, het tijdelijk opslaan van deze objecten en het 
verzenden van het !angst opgeslagen object wanneer communicatie over het kanaal bm2mon 
mogelijk is. Hiermee is tevens de werking van het proces toegelicht. 

Het proces M: Montage 
Het proces M is d.m.v. het kanaal moncon2 met het lokale besturingssysteem verbonden en 
d.m.v. de kanalen bm2mon en monspul met het proces Bm2 respectievelijk het systeem Sp. 

De functie van de proces M is het ontvangen van onderdelen en inkoopdelen, het monteren 
van de onderdelen en inkoopdelen conform het montagevoorschrift en het verzenden van 
gemonteerde producten. 

Het proces ontvangt objecten van het type materiaal plus productieorder over het kanaal 
bm2mon. Het materiaal bestaat uit onderdelen en inkoopdelen. Deze worden conform het 
montagevoorschrift gemonteerd tot een gemonteerd product. Wanneer alle te monteren 
producten gereed zijn worden deze over het kanaal monspul naar het systeem Sp gezonden, 
gelijktijdig zendt het proces M een synchronisatiesignaal over het kanaal moncon2 ten teken 
het WIP-niveau met een verlaagd kan j moet worden. 

Het systeem Ex2: Extern2 
Het systeem Ex2 is d.m.v. de kanalen monex2 en ex2mon met het proces Bml verbonden. 

Het systeem Ex2 bestaat in dit model uit Mn proces, het proces Ex2 (Extern2). Er is voor 
gekozen dit proces in de vorm van een systeem in het model op te nemen zodat het 
eenvoudig is het model uit te breiden (externe processen toevoegen). 
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Bet proces Ex2: Extern2 
Ret proces Ex2 is d.m.v. de kanalen monex2 en ex2mon met het proces Bml verbonden. 

De functie van de proces Ex2 is het ontvangen van onderdelen en inkoopdelen, het monteren 
van de onderdelen en inkoopdelen conform het montagevoorschrift en het verzenden van 
gemonteerde producten. 

Ret proces Ex2 ontvangt objecten van het type combinatie materiaal plus productieorder 
over het kanaal monex2. 
Ret materiaal bestaat uit onderdelen en inkoopdelen. Deze worden conform het 
montagevoorschrift gemonteerd tot een gemonteerd product. Wanneer alle te monteren 
producten gereed zijn worden deze over het kanaal ex2mon naar het proces Bml gezonden. 

Bet proces C: Controller 
Ret proces C vormt het lokale besturingssysteem voor het systeem Sp en is d.m.v. het kanaal 
mrpcon2 met het integraal besturingssysteem verbonden en d.m.v. het kanaal conspu met het 
systeem Sp. 

De functie van het besturingssysteem voor het systeem Sp is het ontvangen van 
productieorders (spuiterijopdrachten), het eventueel combineren van de orders op basis van 
de te spuiten kleur en het verzenden van de productieorders voorzien van een label 
(combineren of niet combineren). 

Ret besturingssysteem voor het systeem Sp ontvangt objecten van het type productieorder 
over het kanaal mrpcon2. Beoordeeld wordt of het mogelijk is deze orders, op basis van de te 
spuiten kleur, te combineren met een andere in het systeem spuiterij aanwezige orders zonder 
de levertijd in gevaar te brengen. Productieorders waarvoor deze mogelijkheid bestaat worden 
voorzien van een label combineren, productieorders waarvoor deze mogelijkheid niet bestaat 
worden voorzien van een label niet combineren. Ret proces C zendt productieorders voorzien 
van een label over het kanaal conspu naar het proces Sp 

Bet systeem Sp: Spuiterij 
Ret systeem Sp is d.m.v. de kanalen conspu, spuconl en spucon2 met het lokale 
besturingssysteem verbonden, d.m.v. het kanaal werspu met het proces W, d.m.v. de kanalen 
monspul en monspu2 met het systeem M en d.m.v. het kanaal spuexp met het systeem E 
(Expedi tie). 

Ret systeem Sp bestaat uit de processen Bspl (BufferSpuiterijl), Bsp2 (BufferSpuiterij2) en 
het proces Sp (Spuiterij) zoals in figuur 0.8 weergegeven. 

consp11 spucon/ spru:on2 

NJmexp monsp11 I -
wenpu werspr 

0.8: Systeem Sp 
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Het proces Bspl: BufferSpuiterijl 
Het proces Bspl is d.m.v. het kanaal werspu met het systeem W verbonden en d.m.v de 
kanalen monspl en monsp2 met het systeem M. Daarnaast is het proces d.m.v de kanalen 
conspu en spuconl met het lokale besturingssysteem verbonden en tevens d.m.v. het kanaal 
bsplbsp2 met het proces Bsp2. 

De functie van het proces Bspl is het ontvangen van inkoopdelen en gemonteerde producten 
en het tijdelijk van deze inkoopdelen en gemonteerde producten. Daarnaast het ontvangen 
van productieorders, het controleren en selecteren van de voor de productieorders benodigde 
aantallen inkoopdelen en gemonteerde producten en tevens het verzenden van 
productieorders of combinaties van inkoopdelen, gemonteerd producten en productieorders. 

De werking van het proces Bspl is afhankelijk van het type object wat wordt ontvangen. 
Ontvangt het proces een object van het type inkoopdelen over het kanaal werspu dan wordt 
dit object aan de bufferinhoud toegevoegd. Hetzelfde geldt voor objecten van het type 
gemonteerd producten die over de kanalen monspl en monsp2 worden ontvangen. 
Ontvangt het proces een object van het type productieorder dan wordt het label gelezen. Een 
productieorder voorzien van een label check resulteert in het controleren of de voor de 
productieorder benodigde aantallen inkoopdelen en gemonteerde producten aanwezig zijn in 
de bufferinhoud. Zijn alle benodigde inkoopdelen en gemonteerde producten in voldoende 
aantallen aanwezig dan wordt de productieorder retour ontvangen over het kanaal spuconl. 
Indien de benodigde aantallen niet of niet in voldoende aantallen aanwezig zijn, blijft de 
order in het systeem Sp bewaard. Na ontvangst van nieuwe objecten inkoopdelen of 
gemonteerde producten vindt een nieuwe controle op de aanwezigheid van de benodigde 
aantallen voor de bewaarde orders plaats. 
Een productieorder voorzien van een label combineren of niet combineren resulteert in het 
selecteren en verwijderen van de benodigde aantallen uit de bufferinhoud en het verzenden 
van de combinatie van inkoopdelen, gemonteerde producten en de productieorder over het 
kanaal bsplbsp2. 

Het proces Bsp2: BufferSpuiterij2 
Het proces Bsp2 is d.m.v. het kanaal bsplbsp2 met het proces Bspl verbonden en d.m.v. het 
kanaal bsp2spu met het proces Sp. 

De functie van het proces Bsp2 is het ontvangen van objecten van het type combinatie van 
inkoopdelen, gemonteerde producten en de productieorder, het al dan niet combineren van 
deze objecten met andere in de bufferinhoud of het proces spuiterij aanwezige objecten en het 
verzenden van de objecten. 

De werking van het proces Bsp2 is afhankelijk van het label (van de productieorder) van het 
object wat wordt ontvangen. Ontvangt het proces een object van het type combinatie van 
inkoopdelen, gemonteerde producten en productieorder, waarbij de productieorder voorzien is 
van een label combineren dan wordt dit object gecombineerd met een in de bufferinhoud 
aanwezig object(en) of als eerste element aan de bufferinhoud toegevoegd. Wordt een object 
ontvangen waarbij de productieorder is voorzien van een label niet combineren dan wordt het 
object als enkelvoudig object als laatste aan de bufferinhoud toegevoegd. 
Telkens wanneer communicatie over het kanaal bsp2spu mogelijk is, wordt het eerste element 
( enkelvoudig object of combinatie van object) uit de bufferinhoud genomen en over het 
kanaal bsp2spu gezonden. 
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Bet proces Sp: Spuiterij 
Ret proces Sp is d.m.v. het kanaal bsp2spu met het proces Bsp2 verbonden. Daarnaast is het 
proces d.m.v. het kanaal spucon2 met het proces C verbonden en d.m.v het kanaal spuexp 
met het systeem E. 

De functie van de proces Sp is het ontvangen van inkoopdelen, gemonteerde producten en 
productieorders, het spuiten van de gemonteerde producten conform het spuiterijvoorschrift 
en het verzenden van gespoten producten. 

Ret proces Sp ontvangt objecten van het type combinatie inkoopdelen, gemonteerde 
producten en productieorder over het kanaal bsp2spu. Ret proces spuit de gemonteerde 
producten conform het spuiterijvoorschrift. Producten waarvoor alle spuiterijbewerkingen zijn 
uitgevoerd worden over het kanaal spuexp verzonden. Wanneer het laatste product uit een 
serie is verzonden wordt het spuiterijvoorschrift over het kanaal spucon2 verzonden. 

Bet systeem E: Expeditie 
Ret systeem E is d.m.v. het kanaal werexp met het proces W verbonden en d.m.v. het kanaal 
spuexp met het proces Sp. Daarnaast is het d.m.v. het kanaal mrpexp met het integrale 
besturingssysteem verbonden en d.m.v. het kanaal expmar het systeem Markt. 

Ret systeem Expeditie bestaat uit de processen Bexpl (BufferExpeditiel) , Bexp2 
(BufferExpeditie2) en het proces Exp (Expeditie), zoals in figuur 0.9 weergegeven. 

mrpexp mrpexp 

spuexp expmar spuexp expmar -werexp werexp 

belexp 

Figuur 0.9: Ret systeem E 

Bet proces Bexpl: BufferExpeditiel 
Ret proces Bexpl is d.m.v. het kanaal werexp met het proces W verbonden en d.m.v. het 
kanaal spuexp met het systeem Sp. Daarnaast is het proces d.m.v het kanaal mrpexp met het 
integrale besturingssysteem verbonden en d.m.v de kanalen belbe2 en belexp met het proces 
Bexp2 respectievelijk het proces Exp. 

De functie van het proces Bexpl is het ontvangen van inkoopdelen en gespoten producten en 
het tijdelijk opslaan van deze inkoopdelen en gespoten producten. Daarnaast ontvangt het 
proces productieorders en verzendt het combinaties van inkoopdelen, gespoten producten en 
een productieorder. 

De werking van het proces Bexpl is afhankelijk van het object dat wordt ontvangen. 
Ontvangt het proces Bexpl over het kanaal werexp of het kanaal spuexp inkoopdelen 
respectievelijk gespoten producten dan worden deze aan de bufferinhoud toegevoegd. 
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Ontvangt het proces Bexpl over het kanaal mrpexp een object productieorder dan worden de 
benodigde aantallen inkoopdelen en gespoten producten uit de bufferinhoud verwijderd en 
tesamen met de productieorder als object combinatie inkoopdelen, gespoten producten en een 
productieorder verzonden. Een dergelijk object wat nog resterende bewerkingen moet 
ondergaan wordt over het kanaal belbe2 verzonden, een object wat geen bewerkingen meer 
moet ondergaan wordt over het kanaal belexp verzonden. 

Het proces Bexp2: BufferExpeditie2 
Het proces Bexp2 is d.m.v. het kanaal belbe2 verbonden met het proces Bexpl en d.m.v. het 
kanaal be2exp met het proces E. 

De functie van het proces Bexp2 is het ontvangen van objecten van het type combinatie 
inkoopdelen, gespoten producten en een productieorder over het kanaal bel be2 en het 
plaatsen van deze objecten. in de bufferinhoud. Het proces draagt zorg voor het uitvoeren de 
resterende bewerkingen en verzend objecten gereed product over het kanaal be2exp. Hiermee 
is tevens de werking van het proces toegelicht. 

Het proces E: Expeditie 
Het proces E is d.m.v. het kanaal belexp en het kanaal be2exp met de processen Bexpl en 
Bexp2 verbonden. 

De functie van het proces E is het ontvangen van objecten combinatie van inkoopdelen, 
gespoten producten en productieorder over het kanaal belexp respectievelijk het ontvangen 
van soortgelijke objecten over het kanaal be2exp. Deze objecten worden door het proces E 
verzendklaar gemaakt en vervolgens verzonden over het kanaal expmar. Hiermee is tevens de 
werking van het proces E toegelicht. 


