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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

§ 1.1 INLEIDING 

De "Verenigde Buizen Fabriek'' (VBF) is een dochtermaatschappij 
van Hoogovens IJmuiden. VBF is de grootste nederlandse 
producent van stalen gelaste buizen, te leveren in vele 
lengtes, diameters, wanddikten en profielsoorten. Bovendien 
kan VBF buizen nabewerken, bijvoorbeeld in de vorm van het 
aanbrengen van een beschermende laag tegen corrosie. 
Men onderscheidt in principe twee typen produktieprocessen: 
het zogenaamde dun- en dikwandige proces. Om dunwandige buizen 
te kunnen maken moet VBF eerst rollen breedband (coils). 
geleverd door Hoogovens, snijden tot smalband. Het bandstaal, 
nodig voor het lassen van een dikwandige buis, wordt door 
Hoogovens met de gewenste bandbreedte geleverd. 
Duriwandige buizen treffen we vooral aan in campingartikelen, 
in de meubelindustrie, installatieindustrie voor elektronische 
leidingen en de rijwielindustrie. Dikwandige buizen worden 
gebruikt in de bouw en voor het transporteren van gassen. 

De marktprijzen zijn voor VBF een gegeven. Het 
produktassortiment is uitgebreid. VBF tracht een betere 
marktpositie te bereiken d.m.v. kortere en betrouwbare 
levertijden. Om dit te verwezenlijken is VBF enkele jaren 
geleden begonnen met het ontwerpen van een geintegreerd 
goederenstroombesturingssysteem. 
De lasmachine is in het goederenstroom proces een bottleneck 
vanwege de ca.paci tei t. Daarom is de aandacht voor verbetering 
primair gericht op de lasmachines. 
Kenmerkend voor deze machines is, dat ze moeten worden 
omgesteld (stilgezet) om van serie te veranderen, dat wil 
zeggen indien men overgaat op het maken van een andere 
buisafmeting. Het is dus verstandig om de binnenkomende orders 
te gaan groeperen (op buisafmeting). Doordat orders op 
verschillende machines gemaakt kunnen worden, ontstaat een 
keuze en toewijzings probleem. 
Door het 'slim' toekennen van orders aan machines hoopt VBF de 
doorlooptijd (en dus de levertijd) aanzienlijk te kunnen 
verkorten, rekeninghoudend met marktgebonden criteria. 

Voor het 
werd een 
Eindhoven. 
Dit heeft 

oplossen van dit order-machine toewijzings probleem 
onderzoek gestart met de Technische Hogeschool 

geleid tot een nieuwe planningsmethodiek voor het 
dunwandige proces. 
De eerste testresultaten. van 
waren hoopgevend. Daarom is 
grondig te iesten. 

deze nieuwe 
besloten de 

planningsmethode, 
planningsmetbode 
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§ 1.2 PROBLEEMSTELLING 

In deze paragraaf wordt het probleem dat we gaan 
besproken. We beperken ons hierbij tot het 
produktieproces zonder oppervlakte toevoegingen 
lakken e.d ). 

1.2.1 inLeiding 

- Het ombouwen van een lasmachine 

analyseren 
dunwand i ge 

(verzinken, 

VBF streeft er naar aan klanten een korte en betrouwbare 
levertijd af te geven. Vanwege het omvangrijke produktenpakket 
is levering uit voorraad niet mogelijk. Er wordt dus op order 
geproduceerd. Alle orders worden voor produktie gegroepeerd op 
hun buismaat, in zogenaamde maatgroepen. Indien een lasmachine 
een nieuwe maatgroep gaat maken moet deze worden omgebouwd. 
Deze groie ombouw betekent produktie stilstand van zo'n 2 a 3 
uur. Een kleine ombouw onstaat indien de lasmachine moet 
worden omgebouwd tussen twee maten behorende tot eenzelfde 
maatgroep. ·Een kleine ombouw betekent een produktie stilstand 
van zo'n half uur. 
Bij het accepteren van een order wordt een levertijd 
afgesproken tussen de klant en VBF. Om korte levertijden te 
kunnen afgeven moet het mogelijk ZlJn dat iedere maatgroep 
frequent kan voorkomen. Echter niet te frequent om het aantal 
grote ombouwen laag te houden (capaciteits probleem). 

- Twee type klanten.· 

VBF wil bovendien bij het afgeven van levertijden onderscheid 
maken tussen twee typen klanten: 
De eindverbruiker: die afnemer, die de buizen afneemt met het 
oogmerk deze zelf in te zetten of te gebruiken bij zijn 
produktieproces. 
De handelaar: die afnemer, die buizen afneemt en in principe 
zonder verdere bewerkingen doorlevert. 
De commerciële afdeling stelt dat eindverbruikers in het 
algemeen meer hinder ondervinden van hoge en onbetrouwbare 
levertijden dan handelaren. Ze zullen dan oÓk eerder elders 
bestellen indien daar wel snel geleverd kan worden. 

1.2.2 probLeem bespreking 

Momenteel geeft VBF levertijden af van 6-12 weken. Voor 
eindverbruikers is dit te lang. De oorzaak van deze lange 
levertijden ligt onder meer in de huidige planningsmethodiek. 
Bovendien worden de afgegeven levertijden vaak niet 
gerealiseerd. De oorzaak hiervan is een combinatie van de 
huidige planning en de organisatie. 
De huidige planningsmethodiek is gebaseerd op een vaste 
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lascyclus van de maatgroepen {dus een geringe flexibiliteit} 
en men onderscheidt geen klantenprioriteit bij het afgeven van 
levertijden. Bovendien wordt er nu handmatig gepland. Hierdoor 
is men niet staat om tijdig van de beschikbare complexe 
informatie (storingen op de werkvloer, veranderende 
economische voorraad, gewijzigde marktsituaties, .. } gebruik 
te maken en tijdig informatie te leveren. 
Het huidige planningssysteem houdt in dat de afnemer nu kan 
intekenen op het produktieschema van de producent (VBF meldt 
de klant in welke week zijn produkt gemaakt zal gaan worden 
volgens de vaste lascyclus}. 
We willen nu een strategie die er op gericht is om direct in 
te spelen op de klantvraag (gewenste levermoment) en de 
bijbehorende vertaling naar het produktiemoment. VBF hanteert 
dan een variabel schema zodat korte levertijden mogelijk zijn 
(dus dynamisch plannen). 

§ 1.3 EEN NIEUWE AANPAK VAN DE PRODUKTIEPLANNING 

In deze paragraaf wordt bekeken hoe we tot een verbeterd 
produktieplan kunnen komen. 

Het nieuw te ontwikkelen produktieplan moet in staat zijn alle 
orders te voorzien van een korte levertijd en deze levertijd 
zo goed mogelijk te realiseren. ijiervoor is vooronderzoek 
opgestart, in samenwerking met de TH-Eindhoven,dat zich ~eeft 
beperkt tot het ontwerpen van een planningmethodiek voor het 
dunwandige produktieproces ( zie literatuurlijst [ 1 ] ). 
Volgens deze methodiek worden orders of meteen aan een machine 
toegekend of op een later moment. Bij het afgeven van een 
levertijd wordt met de huidige en de te verwachten drukte 
rekening gehouden. Er wordt ook rekening gehouden met het 
klanttype {eindverbruiker of handelaar) en eventuele 
spoedorders. De lasvolgorde van de maatgroepen wordt bepaald 
door de actuele orderbinnenkomst ( d.w.z. klant benadering}. 
Ook worden de afgegeven levertijden bewaakt. 
Het model is inmiddels uitgebreid, de hoofdlijnen worden 
beschreven in hoofdstuk 4. 
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§ 1.4 OPDRACHT. 

Algemeen: 
De ontwikkelde planningsmethodiek is vluchtig getest. 
Het testen gebeurde door de produktie op 4 dunwandige machines 
te simuleren. Het uitbreiden naar alle dunwandige machines (6) 
is noodzakelijk. daar juist een van de twee ontbrekende 
machines momenteel continu overbelast is. 
De invoer van het model omvat vele besturingsparameters. Het 
is echter niet duidelijk welke besturingsparameters relevant 
zijn. Het is bovendien onduidelijk wat er gebeurt indien de 
(relevante) .parameters andere waarden krijgen. 
De ontwikkelde programmatuur zal niet gebruikt worden voor het 
uiteindelijk te ontwikkelen produktieplanningssysteem. De 
programmatuur is namelijk ontwikkeld voor toetsingsdoeleinden. 
We ontwerpen dus een prototype. 
Toch dient de programmatuur goed gedocumenteerd te worden. De 
documentatie moet richting geven aan het uiteindelijk te 
ontwikkelen produktieplanningssysteem. 

Opdracht: 
- Beschrijf de planningsmethodiek en documenteer het 

produktieplanningsmodel inclusief de ontwikkelde 
programmatuur. 

- Test de produktieplanningsmethodiek grondig voor alle 6 
dunwandige machines. Maak gebruik van reele invoergegevens. 
·~ebruik dezelfde orders als de huidige ~lanners. 

- Beoordeel de kwaliteit en kwantiteit van de invoergegevens 
en standaardwaarden volgens geldende voorschriften. 

- Analyseer de invloed van veranderingen van de 
besturingsparameters, formuleer conclusies en aanbevelingen. 
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§ 1.5 INHOUDS OVERZICHT VAN DE RESTERENDE HOOFDSTUKKEN 

De aanpak wordt beschreven d.m.v. een inhoudsoverzicht van de 
komende hoofdstukken. 
Een beschrijving van de VBF organisatie staat in hoofdstuk 2. 
in hoofdstuk 3 komen de kenmerken van de dunwandige 
lasmachines ter sprake. In hoofdstuk 4 zal de nieuwe 
produktieplanningsmethodiek ter sprake komen. Hoofdstuk 5 
beschrijft problemen die onstaan bij het gaan paralleldraaien 
(d.w.z. schaduw draaien naast de huidige planners). 
In hoofdstuk 6 wordt de ontwikkelde test programmatuur 
beschreven. 
In hoofdstuk 7 staan test resultaten van het simulatiemodel. 
In het daarop volgende hoofdstuk (8) wordt een aanpak voor de 
gevoeligheidsanalyse besproken (d.w.z. de analyse van de 
gevolgen van verandering van de besturingsparameters) en komen 
te verwachten modeluitbreidingen aan bod. 
Tenslotte staan in hoofdstuk 9 een samenvatting, conclusies en 
aanbevelingen. 

In de bijlage staan onder andere: 
Een begrippenlijst. 
Een schema van het produktieproces. 
Een handleiding van het produktieplanprogram~a. 
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HOOFDSTUK 2 VBF -BUIZEN 

In dit hoofdstuk komen twee aspecten aan bod: 
De organisatie van VBF. eerst in functionele zin, vervolgens 
toegespitst op het produktieplan. 

§ 2.1 De VBF organisatie 

VBF heeft voor het beschrijven en beheren van de intergrale 
goederenstroom besturing een bedrijfsmodel ontwikkeld( zie 
literatuur [2]). Binnen dit model zijn een drietal 
hoofdgebieden te onderscheiden. De beschrijving van het model 
weergegeven met een drie dimenttonaal figuur, de pyramide. 
Langs de assen van de pyramide staan weergegeven: 
as 1: De management-niveaus:strategisch, taktisch en 
operationeel. 
as 2: De management-funkties:planning, uitvoering, registratie 
en controle. 
as 3: De bedrijfsfunkties:verkoop, materiaalvoorziening. 
produktie. distributie en "overige". 

We zullen in deze paragraaf 
bepreken. Het hierna volgende 
overgenomen uit "Informatieplan 
paragraaf vermelden we waarmee we 
niet zullen bezighouden. 

2.1.1 DE MANAGEMENT -NIVEAUS 

Strategisch niveau 

de drie assen van de pyramide 
is gedeeltelijk letterlijk 
logistiek". In de volgende 

ons in dit rapport wel en 

Niveau van het top-management. Op dit niveau wordt de 
onderneming als een geheel beschouwd. Centraal staan de 
bepaling van de ondernemingsdoelstellingen en de relaties van 
de onderneming met de omgeving ( of anders gezegd ·de 
plaatsbepaling van de onderneming op de markten waarop zij 
zich beweegt). Typische planninghorizon 3 jaar of meer. 

Taktisch niveau 

Niveau van het midden-kader (middle-management). Op dit niveau 
worden de doelstellingen van het strategisch niveau vertaald 
in operationele doelstellingen. en de daarvoor benodigde 
middelen worden toegewezen. Planningshortzon is 1 jaar. 

Operationeel niveau 

Dit is het niveau van het lager management. Hier worden de 
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operationele doelstellingen vertaald in taken. Hier vindt de 
dagelijkse lwiding plaats. 
Binnen het operationeel niveau onderscheiden we nog een 
centraal en een lokaalniveau. Grofweg geeft dit de scheiding 
weer tussen centrale diensten. onder gebracht .in de 
hoofdvestiging Oosterhout. en lokale diensten die zich 
bezighouden met het produktieproces en de directe besturing 
daarvan. ondergebracht in de afzonderlijke vestigingen. 
De planningshortzon van het centraal operationeel niveau is 
enkele weken en van het lokaal operationeelniveau is enkele 
dagen. 

2.1.2 DE MANAGEMENT- FUNKTIES 

Procesbesturing tn een produktiebedrijf. 

Een produktiebedrijf is een organisatie met als doelstelling 
het produceren en verkopen van goederen op een zodanige wijze 
dat een bedrijfsresultaat wordt bereikt dat zo goed mogelijk 
voldoet aan bepaalde te voren opgestelde criteria. 

Omdat een bedrijf funktioneert in een omgeving met een slechts 
gedeeltelijk voorspelbaar gedrag ten aanzien van 
inputgrootheden zoals de vraag naar produkten. prijsstelling 
van concurrenten. levertijden van grond- en hulpstoffen, 
terwijl ook tijdens het produktieproces toevalselementen zoals 
storingen en vertragingen een rol spelen, treden tijdens de 
uitvoering afwijkingen op ten opzichte van de van te voren 
opgestelde criteria of plann~n. Deze afwijkingen kunnen worden 
gesignaleerd als het plan (de norm) vergeleken kan worden met 
de uitkomst. Het vergelijken van norm en uitkomst noemt men 
controle. 
Vergelijken van norm en uitkomst wordt vergemakkelijkt als 
beide grootheden kunnen worden gekwantificeerd en als de 
uitkomst kan worden gemeten. 

Een informatiesysteem wordt gebruikt ter registratie van zowel 
normen (plannen, budgetten, prognoses, kwaliteitsnormen etc } 
als uitkomsten (orders, produktiekwaliteit, omzet, 
machinebezetting etc). 
Op grond van verschillen tussen normen en uitkomsten worden 
beslissingen genomen die ingrijpen in de uitvoering van het 
bedrijfsmodel. Dit ingrijpen wordt sturen genoemd en heeft tot 
doel de afwijking tussen normen en uitkomst te verkleinen, of 
binnen zekere grenzen te houden. Normen kunnen zowel worden 
geformuleerd · ten aanzien van inputgrootheden (bijvoorbeeld 
verwachte vraag ) als ten aanzien van outputgrootheden 
Indien gestuurd wordt op grond van inputgrootheden dan heet 
dit voorwaardse koppeling; gebeurt het op basis van output dan 
spreekt men ·van terugkoppeling. 
Bij het besturen van complexe bedrijfsprocessen worden deze 
beide mechanismen vaak gecombineerd gebruikt, zoals in 
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onderstaand voorbeeld schematisch is weergegeven. 

aanpassing norm 

PLAN 

....-----1 NORM 

CONTROLE 

~ UIT
VOERING 

---+ REGIS
TRATIE PRODUKT 

De realtie tussen plan, uitvoering, controle en registratie is 
in dit voorbeeld eveneens aangegeven. 

Slechts in speciale gevallen is het gehele systeem, bestaande 
uit het besturende orgaan en het uitvoerende {besturende) 
systeem in zijn geheel te automatiseren. Veelal heeft het 
geautomatiseerde informatiesysteem alleen en registrerende en 
signalerende funktie en dienen beslissingen door mensen 
genomen te worden. Het informatiesysteem is een hulpmiddel 
voor beslfssingsondersteuning die soms door gedeeltelijke 
automatisering van het besturend orgaan verder kan worden 
uitgewerkt. {Bijvoorbeeld: de opstelling van een produktieplan 
op grond van verwachte vraag, reeds ingeplande orders, machine 
capaciteiten en omstelkosten, ondersteund door een 
rekenmodel). 

2.1.3 DE BEDRIJFSFUNKTIES 

VERKOPEN 

De bedrijfsfunctie verkoop bevat alle activiteiten die te 
maken hebben met het verkopen van VBF-produkten. Hieronder 
vallen zowel algemene marketing-aktiviteiten. zoals verzamelen 
en analyseren van marktgegevens, als klant-ordergerichte 
activiteiten. zoals offertebehandeling e.d .. 
Het is de bedrijfsfunktie die contacten onderhoudt met de 
klanten. 

MATERIAALVOORZIENING 

Onder de funktie materiaalvoorziening worden alle activiteiten 
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verstaan die de beschikbaarheid van grond- en hulpstoffen 
regelen ten behoeve van de fabricageprocessen. te weten 
bepaling van de materiaalbehoefte, het inkopen van materialen 
en het bewaren en uitgeven ervan. Binnen dit model is meer 
aandacht voor het verwerven van staal, zink. lakken e.d. dan 
voor het verwerven van (bijvoorbeeld) kantoorartikelen of 
machines. 

PRODUKTIE 

De funktie produktie bevat alle activiteiten die direkt zijn 
betrokken bij "het maken van buizen ":voorbewerking (slitten), 
hoofdbewerking (lassen en vormen) en nabewerking, de besturing 
van deze activiteiten op verschillende niveaus. Daarnaast is 
een aantal ondersteunende funkties hierbij opgenomen. te weten 
beheer tussenvoorraden. intern en interlokaal transport en 
kwaliteitbeheer. 
Het zwaartepunt van de integrale goederenstroombesturing ligt 
bij deze bedrijfsfunktie. 

DISTIBUTIE 

De funktie distributie bevat alle aktiviteiten die betrokken 
zijn bij het beheer van voorraden eindprodukt en het 
uitleveren· van produkten a~n klanten, verzendklaar maken. 
dokurnenten verzorgen en het transport zelf. 

OVERIGE 

Alle bedrijfsfunkties die niet opgenomen zijn bij bovenstaande 
bedrijfsfunkties hebben een plaats gekregen bij "overige". De 
belangrijkste voor produktiebesturing zijn machinebeheer en 
het beheer van produktiegetallen. 
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§ 2.2 Waar bevinden we ons binnen de goederenstroombesturing ? 

In deze paragraaf kijken we waar de produktieplanning zich 
bevindt. We doen dit uiteraard aan de hand van de pyramide. 

Dimensie 1 

De produktieplanning bevindt 
bedrijfsfunktie 'produktie'. 

Dimensie 2. 

zich uiteraard in de 

De produktieplanning bevindt zich op het centraal operationeel 
managementniveau. Het heeft dan ook een horizon van enkele 
weken. Een kenmerk van de planning is dat er hoofzakelijk met 
reële orders gewerkt wordt. 

In bijlage A is een overzicht gegeven van de 3 plannen en hun 
relatie tot enkele bedrijfsfunkties. 

Dimensie 3 

De managementfunkties planning, uitvoering, registratie en 
controle zijn hier alle van toepassing. 
De volgende actiteiten worden uitgevoerd: 
-Er wordt een produktieplan gemaakt op grond van de aanwezige 
en nieuwe orders (afkomstig van verkoop). De informatie 
hiervoor is afkomstig uit het capaciteitenplan en van 
bedrijfsfunkties {vooral in- en Verkoop) van het zelfde 
centrale operationele managementniveau. 
-Het plan wordt 'uitgevoerd', d.w.z er worden opdrachten 
uitgegeven zodat die tot de uiteindelijke uitvoering van het 
plan zullen moeten leiden. Deze uitvoer {opdrachten) is invoer 
voor de werkuitgifteplanning en weer voor de andere 
bedrijfsfuncties op hetzelfde niveau. 
-De resultaten van de uitvoer ( d.w.z. zijn de opdrachten goed 
uitgevoerd ?) worden geregistreerd. Ook worden de resultaten 
{voortgang) van het werkuitgifteplan geregistreerd. 
-Aan de hand van het geregistreerde wordt gecontroleerd of de 
planning en/of de uitvoering goed functioneerde; zonodig 
volgt bijstelling 
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Tenslotte zullen we nog. en aantal 
bekijken die in volgende hoofdstukken 
zullen komen. 

processen/activiteiten 
geregeld ter sprake 

De activiteiten zijn weergegeven 
gedeelte van de pyramide dat in dit 
wordt weergegeven). 

in figuur 2.2 (alleen dat 
opzicht inter~ssant is 

'Boven' de produktieplanning bevindt zich de 
capaciteitenplanning. Tijdens deze planning wordt de 
verkoopafzet getoetst op realiseerbaarheid en de ploeg/machine 
verdeling bepaald. Het resulterende capaciteitenplan heeft een 
horizon van een jaar en kwartaal en is. in tegenstelling tot 
het produktieplan. voornamelijk gebaseerd op prognose. (Het 
produktieplan plant hoofdzakelijk met reële orders.) 
'Onder' de produktieplanning bevindt zich de zogenaamde 
werkuitgifteplanning. Het resulterende plan heeft een horizon 
van enkele dagen en is voor 100% gebaseerd op harde orders. 
Het werkuitgifteplan plant het slitproces, plant de 
werkuitgifte voor de komende dagen voor de lasmachines, plant 
het nabewerken en transport. 
Bij de bedrijfsfunktie verkoop vinden de volgende activiteiten 
plaats die interessant zijn voor het produktieplan: 
- Op het taktisch conditionel niveau wordt een afzetplan op 
kwartaal basis gemaakt. 

Op het operationel niveau onstaat (o.a. d.m.v. het 
afzetplan) een weekprognose. Ook komen hier de orders tot 
stand. 
Bij de b•drijfsfunktie inkoop wordt de economische bandstaal 
voorraad bij gehouden en verder wordt hier bandstaal besteld 
d.m.v. inkoopplannen. 
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HOOFDSTUK 3 

3 De dunwandige lasmachines 

V.B.F. heeft een achttal zogenaamde dunwandi2e lasmachines 
(genummerd 16,17,18,20,21,40.30 en 32). De twee laatste worden 
gebruikt voor buizen die voorzien worden van een zinklaag. de 
zogenaamde K(ontinu) V(erzinkt) machines. Over deze twee 
lasmachines zullen we het in dit verslag niet hebben. Beide 
lasmachines hebben een afwijkend produktieproces doordat de 
buizen in lijn door een verzinkbad gaan. 
Verder heeft VBF nog een tweetal machines (de 70 en 80 ). De 
ene machine(70) heeft een ander produktieproces ( gebaseerd op 
het zogenaamde strek- reduceer principe). De andere (80) 
maakt buisprofielen, die in zekere zin op voorraad worden 
geproduceerd. De machines worden de dikwandige lasmachines 
genoemd. 

Buizen die op de dunwandige lasmachines gemaakt kunnen worden 
noemen we per definitie dunwandige buizen. 
We bekijken.achtereenvolgens: 
3.1 De buiskenmerken 
3.2 Het lasproces 
3.3 De lassnelheid 
3.4 De voorkeurmachine 
3.5 De verdeling over de (voorkeurs)machines 

§ 3.1 De buiskenmerken 

Iedere buis heeft een aantal kenmerken. De voornaamste zijn: 
1.De {eind)maat. Dit is de hoogte en breedte {of de diameter 
bij een ronde buis) en het buisprofiel{ vierkant, rechthoekig, 
tafelpoot, tunnel, appel, elliptisch .... ). 
2.De wanddikte. 
3.De staalkwaliteit. 
4.De produktielengte. (4 - S meter) 
5.Een aantal nabewerkingen. 

De begrippen dun- en dikwandig zijn ontstaan doordat bij 
eindmaten die op de dunwandige machines gemaakt kunnen worden 
meestal kleine wanddikten behoren {kleiner dan 3,2 mm) en 
doordat eindmaten op de twee dikwandige machines een grotere 
wanddikte hebben (groter dan 2,5 mm). Niet de wanddikte maar 
de mogelijke lasmachine bepaalt of een buis dik of dun genoemd 
wordt ! ( De wanddiktes overlappen elkaar) 
Nog enkele gegevens: 
Indien we alleen kijken naar de eindmaat zijn er zo'n 200 
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dunne en 100 dikke buizen waarbij er gemiddeld zo'n zestal 
mogelijke wanddikten zijn en een drietal staalkwaliteiten 
Bovendien zijn er zo'n achttal mogelijke nabewerkingen. De 
voornaamste nabewerkingsactiviteit (qua produktietijd} is het 
afkorten van de buis op een bepaalde uitleverlengte. Het 
aantal mogelijk uitleverlengten is groot (per cm zijn alle 
lengten tussen de 80 en 800 cm mogelijk). 

§ 3.2 Het lasproces 

In bijlage B staat het produktieproces van de dunwandige buis 
geschetst. Hierin zijn 3 hoofdprocessen te onderscheiden: 
slitten, lassen en nabewerken. 
Wij zullen ons concentreren op het lasproces (tevens het meest 
complexe proces}. Het lasproces valt uiteen in de volgende 
deelprocessen: vormen. lassen, reduceren, profileren en 
hakken. 
( In bijlage C staat bovendien het koelproces vermeld. Dit is 
echter niet zo interessant voor ons. Het profileren is in de 
bijlage niet getekend} 
In onderstaande figuur zijn de deelprocessen weergegeven. 
Bovendien staat per deelproces de naam van de bijbehorende 
machine en de bijbehorende benodigde invoergegevens. (Zo 
typ•ren bijvoorbeeld -de invoer-breedte en dikte van het 
bandstaal de benodigde bandstaalinvoer van het vormproces.} 

VORMEN/ 
VORMWALS 

~ LASSEN I 
LASEENHEID 

~ REDUCEREN I 
KALIBREERWALS 

~ PROFIELEREN ~ HAKKEN I 
TURKENKOP ZAAGHAKKER 

f f f 
invoer- vorm- lasdiameter 

f 
uitgangs-

f 
(eind}maat 

f 
produkt i 

breedte 
dikte 

diameter diameter 
profiel 

wanddikte 

We kunnen nu de kleine en grote ombouwen definiëren. 
Voor het overgaan op een andere vormdiameter moet de vormwals 
worden omgebouwd. we noemen dit een grote ombouw. Analoog 
heeft het overgaan op een andere lasdiameter of 
uitgangdiameter/profiel en kleine ombouw tot gevolg. (De las
en uitgangsdiameter moeten bijna altijd beide tegelijk 
veranderd worden}. 

lengte 
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§ 3~3 De lassnelheid: 

De lassnelheid. het aantal meters buis dat de lasmachine 
verlaat per tijdseenheid. is afhankelijk van de volgende 
grootheden: 
-Het vermogen van de lasmachine. 
-De wanddikte. 
-De eindmaat. 
-De produktielengte. 
Voor een aantal produktielengten is de zaaghakker het 
langzaamste-gedeelte van het lasproces en moet de snelheid van 
de overige machines worden aangepast. 

§ 3.4 De machinevoorkeur. 

De meeste maten kunnen op meerdere lasmachines gemaakt worden. 
De machine waarop de maat de hoogste lassnelheid haalt wordt 
de voorkeursmachine genoemd. Zoals we gezien hebben hangt de 
lassnelheid ook af van de produktielengte en de wanddikte. Het 
komt voor dat een maat bij twee wanddiktes twee verschillende 
voorkeursmachines heeft. Dit komt niet veelvuldig voor en als 
het voorkomt verschillen de lassnelheden niet veel. Het maakt 
dus niet veel uit indien we spreken over de voorkeur van een 
maat voor een machine. 
Opmerkingen: 
.Indien twee lassnelheden van een maat op een machine niet 
veel verschillen hebben beide machines voor die maat dezelfde 
voorkeur . 
. Het is op dit moment nog onvoldoende bekend of een veranderde 
produktielengte tot een andere voorkeursmachine kan leiden.(We 
veronderstellen van niet) . 
. De lassnelheden van de voorkeursmachine met de eerste niet 
voorkeursmachine verschillen 5 a 30 %. Tengevolge van een 
wanddikteverandering kan de lassnelheid (op dezelfde machine) 
gehalveerd worden. Dezelfde grote verschillen in lassnelheid 
kunnen onstaan tussen twee gelijke maten met verschillende 
produktielengten. 

§ 3.5 De verdeling over de (voorkeurs)machines 

De meeste maten kunnen op meerdere machines gelast worden. De 
machine waarop de maat de grootste lassnelheid heeft 
(eventueel uitgemiddeld over de wanddiktes) noemen we de 
voorkeurs-machine. Het is niet mogelijk om een order uniek aan 
de voorkeursmachine toe toe te wijzen .. Om dit belangrijke 
aspect toe te lichten is een onderzoek uitgevoerd. Hierna 
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volgen de opzet, de resultaten en de conclusies daarvan. 
Als rekenhulpmiddel gebruiken we vaak het begrip submaatgroep 
(zie 3.1). Onder een submaatgroep verstaan we een verzameling 
maten die alle op precies dezelfde machines gelast kunnen 
worden ~ op die machines tot dezelde maatgroep behoren. Een 

I I 

maat hoort dus altijd tot precies een submaatgroep. Het blijkt 
dat maten die tot dezelfde submaatgroep behoren i.h.a. 
dezelfde voorkeursmachine hebben. We kunnen dus spreken over 
de voorkeursmachine van een submaatgroep. 

Onderzoek ~aar de mogelifk om orders aan de voorkeursmachine 
toe te wiizen. 
We gebruiken voor het onderzoek de jaarafzet van 1985 (de 
gevraagde hoeveelheid welke een paar procent lager is dan de 
uitgeleverde hoeveelheid). 
Het onderstaande schema geeft inzicht in de 
planningsproblematiek. 

De verdelin~smo~eli1kheden van submaat~roeoen over lasmachines· . 
11 DE 6 LASMACHINES 

A B 16 17 18 20 21 40 

1 16. 18 39 
7 16.21 7466 
2 16,18,21 10480 
2 16.20.21 12001 
1 16.17.18.21 17264 

2 17 4599 
2 17. 18 9007 
1 17,18,21 6344 

2 18 301 
1 18,21 634 

6 20 9882 
4 20.21 8442 
7 20,40 10565 

3 21 2364 

5 40 2080 

(1)minimum TOT 0 4599 301 9882 2364 2080 
(2)VOORKEUR 17985 19980 17565 40890 3015 2080 
(3)maximum TOT 47250 37244 28055 40890 29802 12645 

••••••• • ••• ••• • •• ••• ••• ••• (4) afzet 1985 18000 20000 22000 20000 22000 8000 
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Toelichting en opmerkingen: 
In de eerste kolom (A) staat het aantal submaatgroepen vermeld 
dat op de onder kolom B aangegeven machines gemaakt ~unnen 
worden. Er zijn 60 submaatgroepen; we zien dat hiervan er in 
1985 slechts 46 (de som van kolom A) gevraagd zijn. 
We WlJZen nu de jaarafzet van geheel 1985 van iedere 
submaatgroep toe aan de voorkeursmachine. Het totaal hiervan 
staat in de kolom behorende bij de voorkeursmachine. 
Voorbeeld rij 2: er zijn 7 submaatgroepen die zowel op de 
lasmachines.16 als op 21 gemaakt kunnen worden en op geen 
enkele andeere machine. Hiervan is in 1985 totaal 7466 
kilometers gevraagd en alle 7 submaatgroepen hebben machine 16 
als voorkeursmachine. 

Tenslotte maken we een drietal optellingen: 
In rij (1) staat hoeveel de machine minimaal moet maken. d.w.z 
voor de maten die alleen op die machine gemaakt kunnen worden. 
In (3) staat wat de machine maximaal kan maken indien iedere 
maat die op de machine gemaakt kan worden ook daarop gemaakt 
wordt. De werkelijke toewijzing zal zich dus altijd tussen (1) 
en (3) bevinden. 
Er is in 1985 voor ruim 100.000 km buis gevraagd. Voor zo"n 
20.000 km (de som van rij 1 ) hebben we geen machine keuze 
mogelijkheid. · 
We zien dat we ook nooit in staat zijn voor meer dan 12645 km 
op machine 40 te maken. Op machine 40 werd dan ook, als enige 
machine in 1985 geregeld met een ploeg minder gewerkt. 
In (2) staat hoeveel een machine gaat maken indien deze alle 
maten toegewezen krijgt waarvan de machine de voorkeursmachine 
is. 

We zien aan het overzicht dat het niet mogelijk is om altijd 
voor de voorkeursmachine te kiezen. Machine 20 zou dan zwaar 
overbezet zijn en 21 en 40 onderbezet. Er is nog een reden 
waarom we van een voorkeursmachine afwijken. Veel produkten 
bij VBF zijn seizoensprodukten. Bovendien is de afzet nogal 
breed gespreid over het jaar waardoor bepaalde machines 
tijdelijk over- en onder belast zijn. 

In rij (4) staat de toewijzing zoals deze plaats heeft 
gevonden in 1985 volgens de huidige planningsmethodiek. De 
machines 20 en 21 waren qua capaciteit ( d.w.z 2 ploegen en 
geen overwerk) toen volgeboekt. Deze rij geeft globale (!) 
informatie over de (bovengrens) van de beschikbare capaciteit. 
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HOOFDSTUK 4 

BESCHRIJVING VAN HET PRODUKTIEPLANNINGSMODEL 

In dit hoofdstuk wordt de werking van het produktieplan 
besproken. Het produktieplan is het hart van het 
parallelsysteem dat in het volgende hoofdstuk besproken wordt. 
Voor de beschrijving is voor de volgende aanpak gekozen. 
Eerst zullen een aantal begrippen geïntroduceerd worden. Dan 
zal het produktieplanningsmodel globaal besproken worden (een 
soort samenvatting). Dit gebeurt allemaal in paragraaf 1. In 
de paragrafen 2 t/m 5 wordt het model uitvoerig besproken. Dit 
gebeurt door het bespreken van de voornaamste processen : 
inplannen van orders, berekenen van de grootte van een 
reserveringsinterval en het bewaken van de levertijden. 
Er zijn een tweetal grootheden, de weekprognose en de 
reserveringsfactor. die in het produktieplan een dominante rol 
spelen en waarvan de werking wel een aparte toelichting nodig 
heeft. Dit gebeurt dan ook in de laatste paragrafen. 

INHOUDS OPGAVE 

4.1 INLEIDING 
1.1 De orderattributen. 
1.2 Definitie van de kleine en grote ombouw. 
1.3 De gewenste levertijden tabel. 
1.4 De submaatgroep. 
1.5 De plan- en reserverij. 
1.6 Globale beschrijving van het produktieplanningsmodel. 
1.7 Modelbeperkingen en aannames. 

4.2 DE BENODIGDE INVOERGEGEVENS VAN HET PRODUKTIEPLAN 

4.3 INPLANNINGSMETHODIEK EN DE BEPALING VAN DE LEVERTIJDEN 

4.4 DE RESERVERINGS INTERVALLEN 
4.1 Inleiding 
4.2 Bepaling van de initiele beschikbare ruimte. 
4.3 Herberekening beschikbare ruimten 
4.4 De prioriteit van een reservings interval 

4.5.HET BEWAKEN VAN DE LEVERTIJDEN. 

4.6 DE WEEKPROGNOSE. 

4.7 DE RESERVERINGSFACTOR. 
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i 4.1.INLEIDING 

1.1 De orderattributen. 

Iedere order heeft vele attributen. We zullen hier gaan 
aangeven welke attributen voor ons model interessant zijn. 
Bovendien geven we per attribuut het gebruikte aantal posities 
aan. 

{I= integerwaarde, R = real). 
Van iedere order worden de volgende attributen bekend 
verondersteld: 
. Afmeting {!10), weergegeven door twee integers: de breedte 
en hoogte. in mm { breedte ~ hoogte). Bij een ronde buis 
is de eerste integer nul en geeft de tweede de diameter aan . 
. Profielcode {!1), een getal dat de profielvorm symboliseert. 

code omschrijving afkorting 

0 rond RO 
1 vierkant VK 
2 rechthoekig RN 
3 plat-ovaal PO 
4 elliptisch ovaal EO 
5 tunnelbuis TB 
6 rechthoekig afgeronde hoeken AH 
1 trapezium TR 
8 vierkant afgeronde hoeken VA 

Forcon {FÖ) en appelprofiel {AP) zijn niet gecodeerd. 
{Forcon is een dikwandige buis, die bij uitzondering wel eens 
op een dunwandige lasmachine gemaakt wordt) . 
. Wanddikte {bij inlezing I4, na codering I3), een getal dat 
de wanddikte symboliseert. 

code dikte in mm. 

1 0.80 
2 0.90 
3 1.00 
4 1.20, 1.25 
5 1.40, 1.50, 1.60 
6 1.75, 1. 80 
1 2.00 
8 2.20, 2.25, 2.35 
9 2.50 

10 2.75 
11 2.90. 3.00 
12 3.20 

De lassnelheid van een maat hangt af van de wanddikte {zie 
hoofdstuk 2). We kunnen de wanddiktes groeperen doordat een 
aantal wanddiktes altijd dezelfde lassnelheid impliceert. 
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. Categorie / prioriteit , 
1 = spoedorder ( onstaan doordat een partij is afgekeurd 

of een eindverbruiker met spoed). 
2 = eindverbruiker, met een levertijd: zo spoedig mogelijk 
3 = handelaar, met een levertijd: zo spoedig mogelijk 
4 = eindverbruiker. met een levertijd: aangevraagd 
5 = handelaar, met een levertijd: aangevraagd 
Prioriteit 1 = categorie 1, 
Prioriteit 2 = categorie 2 of 4 of een handelaar met spoed, 
Prioriteit 3 = categorie 3+5 . 

. Aankomsttijd (I3}, een getal dat de week aangeeft waarop de 
order bij VBF binnen komt. Dit wordt gebruikt bij het maken 
van weekoverzichten . 

. Hoeveelheid (IS), de gevraagde hoeveelheid in m. 
Uitleverlengte (I6), de gevraagde uitleverlengte in cm. 
De uitleverlengte wordt gebruikt om tijdig de hoeveelheid 
afkortwerk te kunnen voorspellen. De produktielengte, die 
afhangt van de uitleverlengte, en waarvan de lassnelheid 
afhangt, ontbreekt omdat de gevens 
lassnelheid/produktielengte nog niet aanwezig zijn . 

. Aantal (IS), het aantal uit te leveren buizen. 1 

. Levertijd (I3}, de gewenst~ levertijd (in dagen) . 

. Nabewerkingstijd (Real 4,1), dit is een getal dat de 
geschatte totale nabewerkingstijd in dagen aangeeft. Dit 
getal is de som van alle geschatte 
nabewerkings-activiteiten. 

1.2 Definities van de kleine en grote ombouw. 

Een (etnd)maat wordt weergegeven door zijn afmeting en 
profielcode. 

Alle maten worden gegroepeerd naar zogenaamde maatgroepen. 
Het overgaan naar een nieuwe maat binnen de maatgroep heeft 
een ktetne ombouw tot gevolg (afhankelijk van de 
maatverandering tussen de 25 en 95 minuten}. De lasmachine 
ondergaat een grote ombouw indien overgegaan wordt op het 
lassen van een andere maatgroep. Een grote ombouw duurt, 
afhankelijk van de machine, tussen de 95 en 175 minuten. 

PROBLEEM : Plan de orders zodanig in dat 
* Het ombouwpercentage per machine laag blijft (afhankelijk 

van de machineS a 22% ). 
*De orders een korte levertijd krijgen (indien gewenst). 
* Alle levertijden goed worden bewaakt. 

Hierbij wordt gestreefd naar de zogenaamde 
GEWENSTE LEVERTIJDEN TABEL. 

1 In feite hebben we. maar 2 van de 3 gegevens hoeveelheid, 
uitleverlengte of aantal nodig. 
Immers hoeveelheid = aantal * uitleverlengte. 
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1.3 De gewenste levertijden tabel 

CATEGORIE LEVERTIJD 

1 1 a 1.5 WEEK 
2 3 a 4 WEKEN 
3 6 a 7 WEKEN 
4 ALS GEVRAAGD 
5 ALS GEVRAAGD 

1.4 De submaatgroep 

In hoofdstuk 2 is het begrip 
geintroduceerd. 

SPELING (MAXIMAAL) 

1 DAG 
2,5 DAGEN 
7,5 DAGEN 
5 DAGEN 
7,5 DAGEN 

submaatgroep al (kort) 

I I I I 

Iedere order heeft een bepaalde maat. Iedere maat hoort op een 
I I 

machine tot precies een maatgroep. Een maat kan op diverse 
machines tot een maatgroep behoren. Een submaatgroep is nu een 
verzameling van maten, die op alle machines tot dezelfde 
maatgroep behoren. 
voorbeeld. 
Maatgroep 1 bestaat uit 6 maten en maatgroep 2. van een andere 
machine, uit 5 maten. Drie maten zijn dezelde. 

maten 

maatgroep 1 

1 dezelfde maten 1 G H 

maatgroep 2 

Bovenstaande leidt tot 3 submaatgroepen. De eerste bestaat uit 
de maten A.B en C, de tweede uit de maten D.E en F en de derde 
uit de maten G en H. 
De submaatgroep is oorspronkelijk ingevoerd om reken 
technische redenen. Het aantal maten is ruim 200, het aantal 
submaatgroepen zo'n 50. Van diverse grootheden is het 
voldoende om informatie te hebben per submaatgroep. 
1.5 De plan- en reserverij. 

We onderscheiden een tweetal rijen de plan en de reserverij. 
Een derde rij die wel eens ter sprake komt, de klusrij, is het 
eerste gedeelte van de planrij en is louter ingevoerd om 
programma technische redenen. 

De planrif 

De planrij is een rij met orders die aan een lasmachine is 
toegewezen. We hebben dus 6 planrijen. In zo'n rij bevinden 
zich orders. gegroepeerd per maat en vervolgens per maatgroep. 
Iedere maatgroep heeft een reseveringsinterval, dit is een nog 
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vrij beschikbare ruimte voor orders die nog binnen kunnen 
komen. 

We zullen nu 
aangeven met 
bijbehorende 
submaatgroepen 
overlapping van 

indien we een planrij tekenen de maatgroepen 
hun reserve ruimtes en per maatgroep de 

submaatgroepen (i.p.v. de maten). De 
geven immers voldoende informatie over de 
de machines. 

Hieronder staat een 
uit 2 maatgroepen. 
begin planrij 

stuk van een planrij getekend. bestaande 

reserve ruimte reserve ruimte 
! .u. .u. 

11 IIIII))))J ::1::1::1::1::1:: ::1 11 

i i i i i i 
6 SUBMAATGROEPEN. 

De reserverif 

Alle orders die niet in een planrij staan vinden we in de 
reserverij van de submaatgroep waartoe de order behoort. Er 
zijn dus net zo veel reserverijen als submaatgroepen. (Toch 
spreken we meestal van de reserverij). 

1.6 Globale beschrijving van het produktieplanningsmodel 

Het produktieplanningsmodel tracht orders zo'n kort en 
betrouwbaar mogelijke levertijd te geven. rekening houdend met 
de overige en de te verwachten orders, de prioriteit van de 
order en de gewenste ombouw- en bezettingsgraad. Hoe met de 
laatste genoemde wensen rekening wordt gehouden is terug te 
vinden in de gevoeligheidsanalyse. 

Het inplannen: 

- Alle orders met een prioriteit 3 en alle op termijn geboekte 
orders verdwijnen in de reserverij. 
-Spoedorders worden i.h.a. geplaatst in 
maatgroep in een planrij waartoe de order 
-Een prioriteit 2 order die men· zo snel 
maken. verdwijnt in : 
A Een reserve ruimte of 

de eerst voorkomende 
behoort. 
mogelijk wenst te 

B Er wordt een nieuwe maatgroep geopend achteraan een planrij 
of 
C In de reserverij. 
Welke van de drie mogelijkheden gekozen wordt hangt af van: 
1. De levertijd die de order zal krijgen. 
2. De eventuele extra ombouw die de order veroorzaakt. Ook 
wordt er gekeken of de som van de volgende grootheden 
voldoende groot is om een extra ombouw te rechtvaardigen: 
.De lastijd van de order + 
.De lastijd van orders uit de reserverij die toch spoedig 
ingepland moeten worden + 
.De lastijd van orders die nog verwacht worden. 
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Bij inplanning in een planrij (A of B) worden eventueel orders 
uit de reserverij ingepland die binnenkort toch ingepland 
moeten worden. 

Periodiek vindt de volgende activiteit plaats. 
Kijk of er geen orders in de reserverij staan die te veel te 
laat dreigen te komen. Zo ja, plan deze in op bovenstaande 
wijze. (C vervalt en 1 moet vervangen worden door de 
hoeveeltijd die de order te vroeg of te laat komt bij 
inplanning) 

1.7 Modelbeperkingen en aannames 

-Het model is alleen ontwikkeld voor het dunwandige produktie 
proces. 

-Ombouwen t.g.v. verandering in staalkwaliteit, vormpas, 
verstelling hakkermachine en wanddikte worden meegenomen 
d.m.v. een norm (gelijk aan het historisch gemiddelde). De 
norm wordt vermenigvuldigd met de ombouwtijden. 

-Het magazijn bevat altijd voldoende capaciteit voor opslag 
van gereed produkt. 

-Ordèrs zijn uniek ten aanzien van type lasmachine (dunwandig, 
dikwandig, continu verzinkt). 

-De gevevens omtrent storingen/onderhoud zijn maximaal een 
maand oud. We veronderstell~n dat dit gemiddelde voor de 
komende periode onveranderd blijft. 

-Bij inplanning in de reserverij wordt geen rekening gehouden 
met de te verwachten beschikbare capaciteit. 

-Het model bewaakt de afgeven levertijden aan offertes niet. 
-Houdt geen rekening met gereLateerde orders. 
-De lassnelheid is onafhankelijk van de produktielengte. 
-Er wordt aangenomen dat slitten en intern transport binnen de 

opgeven tijd kan plaats vinden. 
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§ 4.2. DE BENODIGDE INVOERGEGEVENS VAN HET PRODUKTIEPLAN 

A) De (week) prognose. De verwachte orderbinnenkomst (d.w.z. 
de nog te boeken orders) in meters per week per maat. 

B) De machine gegevens: 
1. Per machine : De bruto beschikbare tijd per dag. 
2. Per maat: de mogelijke machines en de voorkeur daarvoor en 
de bijbehorende lassnelheden per wanddikte. 
3. Per maatgroep de indeling in maten. 
4. Per maèhine : De ombouwtijden tussen ieder tweetal maten 
uit een maatgroep (kleine ombouw) en de grote ombouwtijd. 
5. De minimale slittijd voor spoedorders en niet spoedorders. 

C) Courantheidsgrenzen. Twee getallen die vergeleken worden 
mat de jaarproduktie van een maat. Hieruit wordt bepaald of de 
maat courant (meer dan 100 km), minder courant of incourant 
(minder dan 10 km) is. 

D) Orders met 
aankomsttijden 
gesimuleerd). 

de attribuut gegevens uit 1.1 (Indien de 
niet bekend zijn worden deze zo goed mogelijk 

E) Afkortgrenzen. Enkele getallen die bepalen hoe een order 
afgekort moet worden. 

F) Invoercontole: Order weigeringsgrens. orders met een te 
grote lastijd worden nooit ingepland. 

G) Simulatiegrenzen. Twee getallen die bepalen tussen welke 
tijdstippen gegevens van gelaste orders verwerkt worden in de 
simulatie resultaten. Vooral de ondergrens wordt gebruikt daar 
we niet geïnteresseerd zijn in gemiddelden berekend met te 
oude gegevens. 

H) Prioriteits coefficient. 
handelaren per submaatgroep. 
het afgelopen jaar. 

Het te verwachte percentage 
We vinden dit uit de afzet van 

I) De gemiddelde lastijd van een order. Ook dit getal kom uit 
historische gegevens en wordt gebruikt om de minimale lengte 
van een reserveruimte te bepalen. 

J) Besturings variabelen (ook wel invoerparameters of exogene 
variabelen genoemd). Voor de betekenissen zie de 
begrippenlijst (zie bijlage E). 
-reserveringsfactor, voor het vergroten van een 
reserveringsinterval. 

-minimumfactor, voor het voorkomen van te kleine reserverings
intervallen. 

-spoedreserveringsfactor, op zeer korte termijn wordt alleen 
nog ruimte gereserveerd voor spoedorders. 

Voor het bewaken van de bezettings- en ombouwgraden: 
-kleine ombouw coefficient 
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-grote ombouw coefficient 
Voor het kiezen van een lasmachine: 
-boete factor voorkeursmachine 
-boete factor verlorentijd aan ombouw 
-boete factor afgegeven levertijd 
-boete factor levertijdoverschrijding 

-gewichtscoëfficenten, voor het afgeven van een levertijd 
enerzijds uit een tabel en anderzijds afhankelijk van de 
drukte. 

Voor het berekenen van de prioriteit van een 
reserveringsinterval 
-prioriteit 1 grens 
-prioriteit 2 grens 
Voor het bepalen van "te laat'' en "te vroeg" dreigen te komen. 
-courantheidsmaximum. Is ook de bedoelde tabelwaarde, zie 

gewichtcoefficiënt. 
-inplanmarge reserverij, bepaalt samen met het 

courantheidsmaximum of een order te laat dreigt te komen. 
-dagteller!: Deze bepaalt om de hoeveel tijd: 

. De klusrij in ièder geval wordt aangevuld . 

. De horizon en de machine horizonnen worden 
herberekend 

-dagteller2: Deze bepaalt om de hoeveel tijd: 
. Er gecontroleerd wordt of orders uit de reserve

rij te laat dreigen te komen . 
. De be~chikbare ruimten (reserve intervallen) 

herberekend worden. 
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§ 4.3 DE INPLANNINGSMETHODIEK EN DE BEPALING VAN DE LEVERTIJDEN 

NEE 

het een 
spoed order 

of 
is de 

~ NEE 

in de 
BLOK E · reserve rij 

JA 

JA 

JA 

BLOK A 

in de 
reserve rij 

BLOK B 

in de 
reserverij 

BLOK D 

plan de order 
JA op de gunstigste 

machine in 

in de 
planrij 



- 28 -

TOELICHTING 
BLOK A 
De order krijgt een levertijd gelijk aan de 
levertijd. 

BLOK B 

gevraagde 

Prioriteit 3 orders, met een zo spoedig mogelijk gewenste 
levertijd verdwijnen in de reserve rij. 
Voor het afgeven van de levertijd zoeken we in de reserverij 
de laatst voorkomende niet vooruitgeboekte order met de zelfde 
maat. 
Indien zo'n order bestaat krijgt de nieuwe order dezelfde 
levertijd. De levertijd wordt aangepast indien beide orders 
een verschillende nabewerkingstijd hebben. 
Indien zo'n order niet voorkomt krijgt de order een levertijd 
afhankelijk van de: 
- drukte op dat moment (uitgedrukt in de horizon} 
- mate van courantbeid (uitgedrukt in het courantheids 

maximum} 
M.b.v. twee gewtchtscoefficienten bepalen we nu de levertijd. 
Hierbij wordt nog zijn nabewerkingstijd opgeteld. 

BLOK C 

De order wordt ingepland indien voldaan wordt aan het 
zogenaamde inplancriterium. Aan het inplancriterium wordt 
voldaan indien: 
-Er is nog voldoende beschikbare ruimte vrij. 
- Er word~ voldaan aan het zogenaamde kleine ombouw criterium. 
Een order voldoet aan het kleine ombouw criterium indien: 
De som van de verwachte hoeveelheid kilometers aan 
eindverbruikers orders en orders uit de reserverij, die 
binnenkort ingepland moeten worden, moet minstens gelijk zijn 
aan: de kleine ombouwcoefficient maal de bij inplanning 
veroorzaakte kleine extra ombouw. 
Opmerking: Indien de maat reeds voorkomt wordt altijd aan het 
kleine ombouw criterium voldaan (de extra ombouw is dan immers 
nul}. 

Een andere mogelijke inplanplaats is achter aan de planrij. Er 
wordt dan een nieuwe maatgroep geopend. 
Om een nieuwe maatgroep te m~gen openen moet voldaan zijn aan 
het zogenaamde grote ombouw criterium: De som van wat er in de 
reserverij staat en wat er naar verwachting nog aan 
eindverbruikersorders binnenkomt moet minstens gelijk zijn 
aan {lastijd}: De grote ombouwcoefficient maal de door 
inplanning veroorzaakte extra grote ombouw. 

Bij iedere mogelijke inplanplaats wordt een 
afgegeven gelijk aan het verwachte lasmoment 
nabewerkingstijd. ( De beschikbare ruimten worden 
berekening vermenigvuldigd . met de inverse 
reserveringsfactor}. 

levertijd 
plus de 
bij de 
van de 
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Bij meer dan 
worden. Dit 
respectievelijk 
en vertorentijd 
houdend met: 
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I I 

een mogelijke inplanplaats moet er gekozen 
gebeurt door boete toekenning. M.b.v. 

de boete factoren: Levertijd .voorkeursmachtne 
{ombouw) worden boetes toegekend rekening 

-De Levertijd { boete factor levertijd) 
-De machine voorkeur {boete factor voorkeursmachine) 
-De extra ombouwtijd { boetefactor verlorentijd). 
De plaats met de laagste boete wordt gekozen. 
De order wordt ingepland en krijgt op dezelfde manier 
levertijd als in blok C. 

een 

BLOK E 
Orders die niet aan een inplan criterium voldoen verdwijnen in 
de reserve rij. Bij iedere mogelijke inplanplaats is berekend 
hoelang het duurt alvorens wel aan het criterium voldaan 
wordt. 
De levertijd wordt nu het minimum van de gevonden tijdstippen 
plus de nabewerkingtijd. 
Deze mag maximaal zijn : de levertijd die een prioriteit 3 
order krijgt die in de reserverij verdwijnt {zie blok B). 

OPMERKING 
Een aandachtige lezer zal het opgevallen zijn dat de inplan 
methodiek niet geheel in overeensteming is met de gewenste 
levertijden tabel. Hierin is namelijk de levertijd 
onafhankelijk van de maat courantheid. 
Door incourante maten langere levertijden te geven, 
kans groter dat we ombouwtijd kunnen uitsparen {we 
twee incourante maten tesamen maken). Een keerzijde 

levertijd van incourante maten nu zeer variëren. 

wordt de 
kunnen dan 
is dat de 
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§ 4.4 DE RESERVERINGS INTERVALLEN 

4.4.1 Inleiding 

Iedere aan de machine toegewezen maatgroep heeft een reserve 
interval. De grootte hiervan noemen we de beschikbare ruimte. 
{De dimensie is de tijd ). 
Een "open" maatgroep heeft de volgende attributen: 
. De beschikbare ruimte. De nog vrij beschikbare capaciteit 

{ in dagen ) . 
. De initiele beschikbare ruimte. De grootte van de beschikbare 
ruimte bij het openen van de maatgroep. 

De prioriteit. Een integer {1.2 of 3) waaruit valt af te 
leiden welke orders nog toegelaten mogen worden. 

Situatie schets van een open maatgroep op een willekeurig 
tijdstip: 

vol ! beschikbare ruimte ! 

~ INITIELE BESCHIKBARE RUIMTE ~ 

De prioriteit en de beschikbare ruimte mogen we in de tijd 
alleen maar verminderen. 
Beide kunnen veranderen indien: 
. Een order toegewezen wordt· aan de open maatgroep 
. Besloten wordt tot herberekening. Hiervoor is dagtetter2 

ingevoerd~ 

Achtereenvolgens komt ter sprake: 
4.4.2 Bepaling van de initiele hoeveelheid. 
4.4.3 Het berekenen van de beschikbare ruimte. 
4.4.4 De prioritelt van een reserverings interval. 

4.4.2 Het bepalen van de initiele beschikbare ruimte 

In 4.3 staat wanneer een nieuwe maatgroep geopend wordt. 
In een geopend interval worden geplaatst: 
1) De order die verantwoordelijk is voor de opening 
2) Orders uit de reserverij (zie 4.4 bewaktng Leuerttjden) 

De maatgroep wordt nu nog niet gesloten ! Dit gebeurt pas op 
het moment dat er besloten wordt een volgende maatgroep te 
openen. Daarvoor mogen alle nieuwe orders en orders uit de 
reserverij, die te laat dreigen te komen, worden ingepland. 

Veronderstel dat er een nieuwe maatgroep geopend gaat worden 
achter de huidige maatgroep. De maatgroep wordt nu gesloten en 
de initiele beschikbare ruimte wordt bepaald.(Deze is per 
definitie g~lijk aan de te berekenen beschikbare ruimte ). 
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ORDER 
! 

ORDERS UIT DE RESERVERIJ 
! 

INITIELE BESCHIKBARE 
! RUIMTE 

??? 

NU----------------------------------~BEGINTIJDSTIP 
.. 

Voor het berekenen van initiele beschikbare hoeveelheid wordt 
rekening gehouden met: 
- De weekprognose. 
- De op andere plaatsen in een planrij reeds gereserveerde 

ruimten, behorende bij maten die in onze maatgroep 
voorkomen. 
We zijn alleen geïnteresseerd in de ~van de beschikbare 
ruimten, niet in hun plaats. 

De maatgroep is te verdelen in submaatgroepen. 
De berekening van de (initiele) beschikbare ruimte gaat nu als 
volgt: 
1) Er wordt per submaatgroep, d.m.v. de weekprognose, de 
verwachte hoeveelheid lastijd aan spoed en 
eindverbruikerorders bepaald (in dagen) tussen "nu" en het 
"begintijdstip''. Er' wordt rekening gehouden met het feit dat 
spoedorders minimaal de minimale slittijd en 
eindverbruikerorders minimaal de minimumslittijd nodig hebben 
om geslit te kunnen worden. 
We vinden nu een hoeveelheid in kilometers, vertaald in 
lastijd, per ~ubmaatKroep HSMG 1 . 

2) Voor iedere submaatgroep wordt de hoeveelheid vergroot 
d.m.v. de reserveringsfactor. Dit geeft HSMG2 . 

3a) Voor iedere submaatgroep wordt bepaald wat er reeds elders 
aan beschikbare ruimte gereserveerd is.( zeg RES) Deze wordt 
van H-SMG2 afgetrokken. Dus HSMG3 = HSMG2 - RES. 

3b) Bereken de minimumfactor * HSMG2 . Zeg HSMG3 * 

4) Neem het maximum van HSMG3 * en HSMG3 . Zeg HSMG4 . 

5) Sommeer alle HSMG4 
. s over de submaatgroepen. Zeg dat dit 

geeft HSMG5 . 

6) Zorg dat HSMG5 minimaal de gemiddelde lastijd is van een 

order. 

We hebben de initiele beschikbare ruimte, die gelijk is aan de 
startwaarde van de beschikbare ruimte, bepaald. 

4.4.3 Het herbereken van de beschikbare ruimten 

Het herberekenen van de beschikbare ruimte gebeurt o.a. indien 
er een nieuwe order toegevoegd wordt aan de open maatgroep.In 
dit geval is het herberekenen eenvoudig. De beschikbare ruimte 
wordt verminderd met de lastijd van de order en de eventueel 
veroorzaakte kleine ombouwtijd. Een uitzondering hierop vindt 
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plaats indien de order aan de laatste maatgroep van de planrij 
toegevoegd wordt. Deze maatgroep heeft immers nog geen 
beschikbare ruimte. 

Er wordt om een aantal dagen besloten alle beschikbare ruimte 
te herberekenen. Pe reden hiervoor is: 
1- We hebben meer gereserveerd dan we volgens de weekprognose 
nodig zouden hebben. (Dit is uiteraard gebeurd omdat er altijd 
meer binnen kan komen dan er verwacht was.). Doordat het te 
verwachten lasmoment steeds dichter bij komt hebben we steeds 
minder extra beschikbare ruimte nodig. 
2- De weekprognose kan veranderd zijn. 

De herberekening van de beschikbare ruimte gebeurt bijna op de 
zelfde manier als het berekenen van de beschikbare ruimte bij 
de opening van een maatgroep.(zie 4.2). Het verschil zit hem 
in het berekenen van stap 3a. We berekenen de som van de 
beschikbare ruimten nu alleen over die submaatgroepen wiens 
verwachte lasaanvangstijdstip eerder aanvangt dan het 
ve~wachte lasaanvangstijdstip van d~ beschouwde maatgroep. 
We zoeken nu naar de eerst voorkomende open maatgroep in een 
van de planrijen. We berekenen nu eenvoudig de beschikbare 
ruimte (stap 3 is niet van toepassing). Verder houden we bij 
wat hoeveel er gereserveerd is per submaatgroep. We berekenen 
nu de beschikbare ruimte van het tweede voorkomende open 
maatgroep, ergens in een van de planrijen, etc. 

VOORBEELD. 
In dit voorbeeld bekijken we welke beschikbare ruimte we wel 
en niet meerekenen bij het herbereken van een beschikbare 
ruimte. 

We willen de 
berekenen van 
submaatgroepen. 
We zullen deze 
alle machines af 
dit twee 

beschikbare 
een open 

ruimte op een specifieke machine 
maatgroep, bestaande uit 3 

~ ~ H aangeven met A=~.B=~.C= We zoeken nu 
waar onze maatgroep kan voorkomen. Stel dat 

andere machines zijn. Hierop staan een aantal maatgroepen 

waarvan de beschikbare ruimte bekend is ( ++ ) of nog niet 

bekend is ( ?? ) . Verder staan er nog vele andere 

submaatgroepen (~) die niet gelijk zijn aan A,B of C. Deze 

zijn niet interessant. 
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DE TE BEREKEN RUIMTE 1 

1 2 3 

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

7 8 9 f 
Ml??lli 

10 11 4 5 

IIIIIII++II ......... I++++IIIIIIIIIII.-+ m 

6 12 AANVANGSTIJDSTIP 
BESCHIKBARE RUIMTE 

We voeren nu de stappen 1 t/m 6 uit. Alleen bij stap 3 nemen 
we alleen de submaatgroepen mee op de positie's 1 t/m 6 ! 7,8 
,9,10,11 en 12 tellen we niet mee omdat hiervan of nog geen 
beschikbare ruimte bekend is of omdat ze na hun beschikbare 
ruimte na het aanvangstijdstip aanvangt. 

4.4.4 De prioriteit van een reserverings interval 

Bij opening van de maatgroep krijgt deze een prioriteit die 
gelijk is aan 3. Wanneer de maatgroep gelast gaat worden is de 
prioriteit 1. 

De betekenis van de 
3-Alle orders mogen 
2-Het interval is 
orders. 
1-Alleen spoedorders 

De prioriteit wordt: 

prioriteit: 
worden toegelaten. 

nog open voor spoed- en eindverbruikers 

mogen worden toegelaten. 

1 Indien de beschikbare ruimte kleiner wordt dan de prtoritett 
1 grens maal de absolute beschikbare hoeveelheid of 
indien het verwachte las aanvangstijdmoment kleiner wordt 
dan de het slitminimum. 

2 Indien het aanvangstijdstip kleiner wordt dan de priorttett 
2 grens maal de horizon van de lasmachine. 
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§ 4.5 HET BEWAKEN VAN DE LEVERTIJDEN 

Een van de produktieplanningsdoelen is het streven naar een 
optimale levertijdnauwkeurigheid. 

De afgegeven levertijden worden als volgt bewaakt: 

A Indien de o~der in de planrij staat 

Voor orders in de planrij moeten we zorgen dat hun 
lasmoment zo goed mogelijk overeenkomt met de 
levertijd (na aftrek van de nabewerkingtijd). 
lasmoment wordt berekend door optelling van: 

Een 

verwachte 
afgegeven 

verwacht 

1) De lastijden van eerder ingeplande orders. 
2) De reeds bekende kleine en grote ombouwen. 
3) De verwachte vulling van de beschikbare ruimten. Deze 
gelijk aan de de inverse van de reserveringsfactor maal 
beschikbare ruimte. 

We besturen de 3 punten als volgt: 

is 
de 

1) We beperken het aantal orders door het tijdig sluiten van 
een beschikbare ruimte (zie prioriteit van een open 
maatgroep.) 
2) Het kleine ombouwcriterium voorkomt te veel kleine ombouwen 
3) De beschikbare ruimten mogen nooit vergroot worden. Ze 
worden tijdig herberekend (dagtetter2). 

B) Indien de order in de reserverij staat 

Het is voor orders uit de reserverij van belang dat ze tijdig 
in een planrij terecht komen. 
Dit kan gebeuren indien: 
- een maatgroep geopend wordt waartoe de order behoort. 
- een order van dezelfde maat ergens ingepland wordt. 
In beide gevallen moet voldaan, worden aan het zogenaamde 
inptancriterium. 
Het kan voorkomen dat bovengenoemde gebeurtenissen niet tijdig 
plaatsvinden. Dit gebeurt vooral bij incourante maten. 
Hiervoor wordt er om een aantal dagen (dagtetter2) bekeken of 
er orders meer dan de toegestane tijd (zie de speLing uit de 
gewenste levertijden tabel), te laat dreigen te komen. We doen 
dit door de afgegeven levertijd te vergelijken met met de 
horizon van de voorkeursmachine van de maat van de order. 
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§ 4.6 DE WEEKPROGNOSE 

Een van de belangrijkste invoergegevens van het produktieplan 
is de weekprognose. 
Achtereenvolgens zal besproken worden: 
0. Definitie 
1. Hoe komt de weekprognose tot stand ? 
2. Wanneer wordt de weekprognose gebruikt ? 
3. De gevolgen van een slechte prognose 
4. Opmerkingen 

.Relatie weekprognose reserveringsfactor 

.Is een weekprognose per submaatgroep voldoende ? 

0 DEFINITIE 

Onder de weekprognose verstaan we het verwachte aantal (nog te 
boeken) kilometers per maat per week van orders die zo snel 
mogelijk geleverd moeten worden. 

De weekprognose wordt eenmaal per week opgesteld voor 
(maximaal) de kome~de S weken. (S is de minimale gevraagde 
levertijd van een op termijn geboekte order}. 

1. Hoe komt de weekprognose tot stand ? 

Opmerking: 
Bij VBF is het begrip weekprognose nog niet bekend en er is 
geen prognose die ook maar ~nigszins op de weekprognose lijkt. 
De discussie we later moeten gaan werken met een"weekprognose 
en zo ja hoe komen we er aan, is pas op gang gekomen. 
In dit schrijven staat dan ook alleen maar een voorstel hoe we 
eventueel aan een weekprognose zouden kunnen komen. 

De weekprognose wordt niet door de afdeling produktie gemaakt. 
Hierdoor voert het te ver om gedetailleerd de tot stand koming 
van de weekprognose te bespreken. 

Verkoop maakt iedere maand een kwartaalafzetplan. Dit gebeurt 
op het strategisch conditioneel niveau. Dit plan wordt eens 
per maand opgesteld voor de komende 3 maanden. 
Dit afzetplan wordt voorgelegd aan de capaciteitplanners. Deze 
kijken in eerste instantie of de afverwachting in zijn 
totaliteit te groot is om redelijkerwijs geproduceerd te 
kunnen worden. Pas op het moment dat verkoop een redelijk te 
realiseren afzetplan heeft wordt de volgende stap gezet. Er 
wordt dan getoetst of het verwachte afzet pakket evenwichtig 
verdeeld is. D.w.z is het pakket ook iedere maand goed te 
verdelen over de lasmachines ? 
Hierbij wordt rekening gehouden met de reserve machines. 
reserve capaciteit en eventueel mogelijke veranderingen in de 
machine/ploeg indeling. 
Indien het pakket niet evenwichtig genoeg vedeelt is zal de 
capaciteitsplanner een aantal voorstellen doen tot afzet 
beperkingen. De verkopers moeten dan hieruit een keuze maken. 
(De beperkingen zijn van de vorm in maand 2 mag er in 
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totaliteit van deze 20 maten niet meer verkocht worden, aan 
categorie 3 en 4 orders, dan 3 ton). 
Indien het tot stand gekomen kwartaalafzetplan mogelijk is, 
hebben we een kwartaalprognose. 

VERKOOP 

~ •Y~ V /0->"c ~-"t " • 

=;:;~~~~ 
-/.f/;~~7· 

AFZETPLAN -
CAPACITEIT PLANNING 

AFWIJZING PLUS KEUZE VOORSTELLEN 

HET GEKOZEN VOORSTEL 

KWARTAAL PROGNOSE 

De kwartaalprognose is de hoofdbron voor de weekprognose. 
Een tweede informatiebron voor de weekprognose zijn alle 
binnen gekomen orders ~ het moment waarop de laatste 
kwartaalprognose gemaakt is. Een derde bron van informatie 
zijn de offertes. 

~ MAAND 1 MAAND 2 MAAND 3 ~ 

1 
I 

X WEKEN 

I I 
~ maak een week prognose 

laatste 
kwartaal 
prognose 

De berekening van de weekprognose stapsgewijs 

1) Bekijk per ~aat de voorspelde hoeveelheid, volgens de 
kwartaalprgnose, van de eerste maand. Zeg dat dit HM 1 is. 
2)Trek hiervan af de binnen gekomen hoeveelheid gedurende de 
laatste X weken. ( X is het aantal weken tussen nu en het 
laatste moment dat de kwartaalprognose is opgesteld) .. Zeg dit 
geeft HM 2 . 

We gaan nu eerst een schatting maken van de weekprognose voor 
de komende (4-X) weken. (X= 0,1,2 of 3). 

3) Voor de komende 4-X weken verwachten we per maat per week: 
(HM 2 )/(4-X). Dit is dus de eerste maand van de 

kwartaalprognose aangepast met de werkelijke order 
bi~nenkomst. 

We gaan nu een schatting maken voor de resterende weken. 
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Hierin wordt heel eenvoudig de kwartaalprognose per maand 
lineair vertaald naar weken. 

4) De weekprognose voor de resterende weken wordt de kwartaal 
afzet verwachting van die betreffende maand gedeeld door 4. 
(voor vakantie maanden geldt een ander getal}. 

Nu gaan we de offertes en de economische bandstaal voorraad 
bekijken 

5) Alleen daar waar op grond van offertes kan worden afgeleid 
dat de onstane weekprognose niet goed kan zijn, worden 
veranderingen aangebracht. Dit betekent dat men vooral voor de 
komende 1 a 2 weken de weekprognose zal bijstellen. 
Door deze bijstelling wordt de kans vergroot dat de afgegeven 
levertijden aan offertes gehandhaafd kunnen worden wanneer de 
offertes werkelijke orders worden. 
De weekprognose wordt vervolgen gehouden tegen de economische 
voorraad bandstaal. Indien (niet tijdig) voldoende bandstaal 
aanwezig is wordt de weekprognose bijgesteld. 

Eventueel volgt nu 6. 6 voorkomt dat in stap 5 de weekprognose 
structureel qua omvang verandert. 

6) Er wordt nu genormeerd. D.w.z. de som van de verwachtingen 
over de maten zijn voor iedere maand gelijk aan die volgens de 
kwartaal prognose. 

In de onderstaande 
processen/niveaus 
de weekprognose te 
pyramide te zien 
weergegeven in een 

-- .... ' ........... ..... ',. •, .... . . . ..... " .......... . 
,• , • ... • .. •, ·, '• .. .. # ...... .. .. . . . •. •. .. ....... . .. .. .. . ..... . . •' .. 

figuur is weergegeven halen uit 
we . allemaal informatie moeten halen 
komen. (In de figuur is een gedeelte 
uit hoofdstuk 2, voor het teken 
kubus vorm). 

welke 
om tot 
van de 

gemak 

'\ .... .. ~ ..................... _ .. ,.:· ...................... .. 

IEVABTAAL
..... --AFZETPLAK 

", .. , ... 
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Sammenvattend kunnen we zeggen dat de weekprognose: 
- Voor de komende weken (ongeveer 3 ) qua (maat) samenstelling 
aangepast is aan de pas binnen gekomen orders en aan de op dit 
moment lopende offertes. 

Voor de resterende weken (3 a 8) gelijk is aan de 
kwartaalprognose. 

2 Wanneer wordt de weekprognose gebruikt ? 

De weekprognose wordt gebruikt bij: 

1) Het berekenen van de beschikbare ruimte bij het openen van 
de maatgroep. 
2) Het herbereken van de beschikbare ruimten. 
3) Controle of aan het kleine ombouwcriterium voldaan wordt. 
4) Controle of aan het grote ombouwcriterium voldaan wordt. 
5) Bepaling van de levertijd van prioriteit 2 orders die in de 
reserverij ingepland worden. 

ad 1) 
Veronderstel dat er een nieuwe maatgroep wordt toegewezen aan 
een planrij. De vorige maatgroep moet dan gesloten worden, dus 
een beschikbare ruimte krijgen. Deze wordt mede bepaald door 
de weekprognose. Zie 4.2. 

ad 2) 
Om een aantal dagen worden alle beschikbare ruimten van open 
maatgroepen herberekend. Ook hierbij speelt de weekprognose 
een belangrijke rol. Zie 4.3. 

ad 3) 
Er moet, alvorens een nieuwe maat aan de open maatgroep 
toegewezen wordt, aan een aantal voorwaarden voldaan worden: 
-genoeg beschikbare ruimte 
-de prioriteit van de order moet minstens die van de open 
maatgroep zijn 
-er moet aan het kleine ombouwcriterium voldaan zijn 
Bij dit laatste punt speelt de weekprognose een rol. We willen 
vrij zeker weten dat we straks voldoende kilometers kunnen 
lassen om een extra ombouw te rechtvaardigen 
Die kilometers moeten komen van: 
A De order zelf 
B Orders die in de reserverij staan en die toch binnenkort 
ingepland moeten worden (anders komen ze te laat) 
C Orders die nog verwacht worden 
Dit laatste -wordt nu bepaald door de weekprognose. 

ad 4) 
Een nieuwe maatgroep wordt niet zo snel aan een planrij 
toegevoegd. 
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Indien we ~te maken hebben met een spoedorder. een order 
uit de reserverij die te laat dreigt te komen of een courante 
maat, moet aan het grote ombouwcriterium voldaan worden 
alvorens een maatgroep geopend wordt. 
Het grote ombouwcriterium werkt analoog aan het kleine. Het 
enige verschil is dat we het vereiste aantal kilometers hoger 
ligt {factor 4) en dat we nu naar verwachte hoeveelheden 
kijken voor de maatgroep i.p.v. de maat. 

ad 5) 
Indien een order nergens aan het grote of 
ombouwcriterium voldoet verdwijnt deze in de reserverij. 

kleine 

De levertijd wordt dan g~lijk aan het moment waarop ~ 
verwachting wel ergens aan een ombouwcriterium voldaan wordt. 
(mits deze kleiner is dan een maximale levertijd, afhankelijk 
van de drukte en de courantbeid van de maat). Kijk nu naar ad 
3.C .Door verder in de tijd te kijken stijgt C.(Eigenlijk 
zouden we dan ook meer orders uit de reserverij mee moeten 
nemen). 
Opmerking:Dit is de enige keer dat we geïnteresseerd 
een weekprognose op een langere termijn. De 
toegestane levertijd is vaak korter dan bovenstaande 
levertijd op grond van de weekprognose. 

zijn in 
maximaal 

berekende 

We hebben dus in feite voldoende aan een weekprognose met een 
termijn gelijk aan de langste planrij ! ! 

3 De gevolgen van een slechte weekprognose 

We zullen de gevolgen van een slechte weekprognose bespreken. 
De prognose is per maat. Deze wordt echter bijna altijd per 
submaatgroep gebruikt. De submaatgroepen worden gebruikt voor 
het bepalen van een prognose van een maatgroep. 
We zullen nu eerst kijken wat de gevolgen zijn indien er voor 
een aantal submaatgroepen, behorend tot een maatgroep veel te 
veel of te weinig wordt voorspeld (zonder te definieren wat we 
hier precies onder verstaan). 

1 Een veel te hoge prognose voor een maatgroep. 

Indien voor een maatgroep veel meer voorspeld wordt dan er 
gerealiseerd zal worden, ontstaat er een 'gat' in de planrij. 
Hoe later dit gekonstateerd wordt hoe moeilijker het wordt dit 
gat tijdig te dichten met orders (b.v. met orders uit de 
reserverij). Het gat wordt dan uiteindelijk gedicht door alle 
orders, die na de maatgroep komen, naar voren te schuiven. Dit 
houdt in dat deze te vroeg gemaakt worden, oftewel ze hadden 
een kortere levertijd kunnen krijgen. Een tweede gevolg is dat 
de maatgroep tot het laatste moment open blijft voor 
prioriteit 3 orders. Hierdoor krijgen de prioriteit 3 orders 
van deze maatgroep een veel kortere levertijd dan prioriteit 2 
orders van een andere maatgroep, hetgeen niet de bedoeling is. 

2 De gevolgen van een veel te lage prognose voor een maatgroep 

Iedere beschikbare ruimte bestaat uit: 
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A = een stuk berekend volgens de weekprognose (gecorrigeerd 
met hetgeen elders reeds gereserveerd is). 
B = een stuk extra ruimte. bepaald door A en de 
reserveringsfactor. 

Een open maatgroep 
ORDERS ~----- DE BESCHIKBARE RUIMTE ORDER 0 

llllll~t~~~~A~~~~·ti'~~~B~~~·I[I~.IIII --------~ ~ A + B tijd as 

A + B is de maximale toegestane ruimte voor orders die nog 
binnen moeten komen. 
Veronderstel dat er een order 0 nä de open maatgroep ingepland 
wordt. Bij het berekenen van de levertijd van 0 wordt de 
ruimte A+ B slechts voor A meegerekend.(vroeger was dit de 
zogenaamde vulfactor maal A+ B.) Indien nu de prognose veel 
te laag is zal B op den duur helemaal benut worden. Hierdoor 
zal 0, indien we alleen de gevolgen van deze maatgroep 
bekijken. B tijdseenheden te laat komen! 
opmerkingen: 
- De gevolgen van een veel te lage prognose worden afgeremd 
doordat de beschikbare ruimte snel gesloten wordt voor 
prioriteit 3 orders. 
- Een kleine reserveringsfactor lijkt de remedie. Indien B vol 
is zal echter voor de nieuwe orders een nieuwe maatgroep 
geopend moeten worden. Dit houdt een (mischien onnodige en te 
vroege) extra grote ombouw in. 

Conclusie uit 1 en 2 
Een slechte prognose leidt tot een slechte levertijdstipheid. 
Zo lang maatgroepen met te lage en te hoge prognoses elkaar 
redelijk opvolgen vallen de negatieve gevolgen wel mee. Tegen 
een structurele te lage of te hoge prognose is het 
produktieplan niet bestand! (Hier is dan ook een belangrijke 
taak voor het capaciteitenplan weggelegd) 

4 Opmerkingen 

-Kan er volstaan 
(sub)maatgroep ? 

worden met een weekprognose per 

We kunnen niet uit de voeten met een weekprognose per 
maatgroep. Immers, je moet weten wat er reeds op andere 
machines gereserveerd is om de optimale beschikbare ruimte van 
een maatgroep te kunnen bepalen. Daarbij is niet de gehele 
maatgroep interessant maar alleen die maten die tot beide 
maatgroepen horen. (Hiervoor hebben we immers de 
submaatgroepen ingevoerd) 

Voor het bérekenen van een beschikbare ruimte hebben we 
voldoende aan een weekprognose per submaatgroep. 
Het produktieplan gebruikt de weekprognose per ~alleen bij 
het kleine ombouwcriterium. (Zie 3.3.C). Voor courante maten 
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is het kleine ombouwcriterium niet van belang en niet courante 
maten voldoen zelden aan dit criterium. 
Indien we een weekprognose per submaatgroep willen zullen 
alleen de regels van het kleine ombouwcriterium voor een 
minder courante maat veranderd moeten worden! ( Dit is niet 
moeilijk) 

-De relatie weekprognose / reserveringsfactor 

De reserveringsfactor(en) en de weekprognose zijn de twee 
steunpilaren van het produktieplan. Beide hebben daarom ook 
een aparte paragraaf gekregen in dit hoofdstuk. 
De taak van de reserveringsfactor is het compenseren van de 
variantie in de weekprognose. Indien we dus beter kunnen 
voorspellen hebben we een kleinere reserveringsfactor nodig. 
De relatie wordt uitvoeriger besproken in de volgende 
paragraaf over de reserveringsfactor. 
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§ 4.7 DE RESERVERINGSFACTOR 

Inleiding 

We hebben de zogenaamde reserveringsfactor nodig bij het 
bepalen van de beschikbare ruimte van een maatgroep. We maken 
de beschikbare ruimte in eerste instantie even groot als we 
verwachten volgens de weekprognose (zeg H). Indien we aannemen 
dat de prognose niet structureel te laag of te laag is, zal 
zo'n {kleine) 50% van de orders niet in de beschikbare ruimte 
kunnen. In deze para~raaf zal bekeken worden hoeveel extra 
ruimte verstandig is. 
Er is in het afgelopen halfjaar veel getest met de 
reserveringsfactor. Een kort overzicht van de belangrijkste 
testresultaten volgt. Tenslotte zullen we d.m.v. een voorbeeld 
de relatie tussen de reserveringsfactor en de weekprognose 
bekijken. 

Conclusies uit het testen met de reserveringsfactor. 

De reserveringsfactor beïnvloedt de testresultaten 
het testen m.b.v. de reserveringsfactor bleek 
testresultaten verbeterd konden worden 

sterk. Uit 
ook dat de 

door de 
reserveringsfactor machine afhankelijk te maken. 
Oorspronkelijk reserveerden w,e indien we H verwachten: 
H * reserveringsfactor ( machine afhankelijk). We bleken deze 
formule te kunnen verbeteren (voor grote H waarden werd er 
veel te veel gereserveerd) door te nemen: 

H + r * vrlf 
reserveringsfactor. 

met r de machine afhankelijke 

Toen we deze formule probeerden te verklaren (afleiden is niet 
mogelijk ) bleek dat de reserveringsfactor behoort af te 
hangen van de courantbeid van de maatgroep. Het aannemelijk 
maken van de formule gebeurt in bijlage C. 
Er blijkt een sterke afhankelijkheid te bestaan 
courantbeid van een maatgroep en de machine 
maatgroep gemaakt wordt. (Zo heeft bijvoorbeeld 

tussen 
waarop 

machine 

de 
de 
18 

alleen maar courante maatgroepen). We zouden dus 
waarschijnlijk de reserveringsfactor van de machine mogen 
laten afhangen. 

De relatie van de reserveringsfactor met de weekprognose. 

Zoals we gezien hebben is de reserveringsfactor ingevoerd ter 
compensatie van de variantie in de weekprognose (en ook een 
beetje ter compensatie van de te verwachten kleine ombouwen 
binnen een maatgroep). 

We bekijken eerst hoe de reserveringsruimte 
reserveringsfactor vergroot wordt, vervolgens 
werking van de reserveringsfactor bij goede 
prognoses. Dit laatste doen we d.m.v. een (reëel) 

d.m.v. de 
tonen we de 
en slechte 
voorbeeld. 
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De werking van de weekprognose 

Veronderstel we verwachten een hoeveelheid (lasuren) ter 
grootte H. (H is de verwachting op grond van de weekprognose, 
verminderd met de hoeveelheid die elders reeds is 
gereserveerd, zie 3.2 en 3.3). 
We reserveren nu : 

X = H + r * ~ , r is de reserveringsfactor. 

Opmerking: 
-Indien we alleen X (de beschikbare ruimte) kennen, kunnen 
H berekenen (r > 0 en H >O ). 

2 

H = (-r + ~ r 2 + 4X )/4 

we 

We gebruiken 
{zie 3.3) 

dit inverteren bij het afgeven van levertijden 

Een voorbeeld 

We zullen nu een 5 tal situaties bekijken. 
We veronderstellen dat we de volgende weekprognose hebben (in 
lasdagen): 

prognose tussen de periode 
0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 

0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 

verwachting(H) 2,0 1,5 1,25 0,75 0,5 0 

H + r~ 4,8 3,9 3,5 2,5 1,9 0 
(r = 2) 

( De grootte van een order varieert tussen 0,01 en 0.2 met een 
gemiddelde van 0,05. De grootte van de prognose stemt overeen 
met die van een redelijk courante maatgroep.) 
We openen nu een maatgroep na periode (b.v. week) 5. We 
verwachten nu voor 2 dagen aan lasuren. We reserveren dus : 

2 + 2 ../2 =4,8 dagen (r nemen we 2 ). We zullen nu het verloop 
van de reserveringsruimte bekijken bij een ongewijzigde 
weekprognose en reserveringfactor voor de volgende gevallen: 
1. Er komen helemaal geen orders binnen. 
2. Er komt steeds de helft van de voorspelde hoeveelheid aan 
orders binnen. 
3. De orderbinnenkomst verwachting komt precies uit. 
4. Er komen steeds twee maal zo veel orders binnen 
verwacht. 
5. Er komt vier maal de verwachting aan orders binnen. 
Gebruikte notatie: 

De verwachte hoeveelheid H: I ; r * ~ : ~ ; X = H + r~ 
en voor de binnengekomen orders: I . 

dan 
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s_ s_ s_ 

Commentaar 

ad 1) Geen order binnenkomst. 

s_ 

.. 
3 

2 

0 

bot.,en
grens 

de "2" 
grens 

Alle orders die nu nä dit interval komen zullen t.g.v. dit 
interval te vroeg klaar zijn. Immers bij het afgeven van de 
levertijden van orders die na dit interval ingepland worden 
zal de lengte van de van het interval voor H meegeteld worden. 
H hangt af van de periode waarin de order binnenkomt ( 2 voor 
periode 0, 1.5 voor periode 2. 1.25 voor periode 3,etc). 

ad 2) Een continue te lage order binnenkomst. 
Ook nu komen er orders te vroeg klaar. Hoeveel ze te laat 
kÖmen vinden we door· de H + de order binnenkomst uit de 
periode waarin de order binnenkomt te vergelijken met de eind 
order binnenkomst in periode 5. Dus voor periode 1 is dit 1,75 
- 1 = 0,75. 

ad 3) De voorspelling komt precies uit. 
Uiteraard komt in deze ideale situatie alle resterende orders 
exact op tijd gereed. 

ad 4) Een continue te grote order binnenkomst. 
In dit geval vinden we de uiteindelijke te laat koming van een 
order door de uiteindelijke order binnenkomst in periode 5 te 
vergelijken met H + de binnengekomen orders, van de periode 
waarin de order binnenkomt. 

ad 5) Een veel te grote order binnenkomst. 
X mag onafhankelijk van de order binnenkomst nooit stijgen. 
Hierdoor blijft het te laat komen van orders die in periode 0 
binnen komen beperkt tot 2,8 dagen. Orders die in periode 3 of 
verder binnen komen worden op tijd uitgeleverd. 
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HOOFDSTUK 5 HET OPSTARTEN VAN HET PARALLELDRAAIEN. 

§ 5.1. Inleiding 

We zullen in dit hoofdstuk een aantal voorbereidingen 
bespreken die nodig zijn alvorens te kunnen starten met het 
parallel{schaduw)draaien. 
De op te lossen problemen hebben betrekking óp het ontbreken 
van enkele essentiële invoergegevens, het kunnen analyseren 
van de output van beide planningssystemen en het kiezen van 
een goede startstituatie. 
Het simulatiemodel en de bijbehorende programmatuur is 
uitgebreid om parallel te kunnen draaien. De ontwikkelde 
programmatuur wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. In 
dit hoofdstuk wordt de programmatuur beschouwd als een 'black 
box'. 

BLACK BOX 
invoer 

--~~~--: .. ~uitvoer ~analyse 

o.a startsituatie . . 

We beginnen met kort het "hart" van het planningsmodel te 
bespreken, d.w.z. volgens welke aanpak wordt de 
werkelijkheid door het parallelmodel {programma) nagebootst ? 
De overige paragrafen hebben betrekking op de op te lossen 
problemen. 
De· paragraaf indeling is als volgt: 
5.2. Globale werking van het parallelsysteem. 
5.3. Ontbrekende invoergegevens. 
5.4. Het opstarten van het parallelsysteem. 
5.5. De gebruikte startwaarden van de modelparameters. 
5.6. De gevolgen t.g.v. veranderingen van de modelparameters. 
5.7. Toetsingscriteria. 
5.8. De benodigde uitvoer. 

§ 5.2 Globale werking van het parallelsysteem. 

We kunnen het parallel draaien het best omschrijven als het 
simuleren van alle gebeurtenissen {orderbinnenkomst, 
storingen, lassen, .. ) uit een korte voorafgaande periode. Als 
periodelengte hebben we gekozen voor een dag. De redenen 
hiervoor zijn ten eerste zal het uiteindelijk te ontwikkelen 
systeem ook eens per dag moeten draaien {om een 
voortschrijdend werkuitgifteplan te kunnen realiseren) en ten 
tweede is de hoeveelheid te analyseren informatie vrij 
omvangrijk. 
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Concreet gebeurt het volgende: 
De dag begint met het verwijderen van de vorige dag 
geannuleerde orders. 
Vervolgens plannen we de geboekte orders in van de vorige dag. 
De afgegeven levertijden worden geregistreerd. 
Vervolgens laten we de orders gedurende de dag equidistant 
(d.w.z. met gelijke tussentijd } binnenkomen. Dit is niet 
essentieel! (We mogen ook èen poisson verdeling nemen of een 
uniforme verdeling of alle orders ineens inplannen.} 

-De simulatie van de vorige dag 

Aan de hand van de netto beschikbare tijd ( = bruto 
beschikbare tijd - storingen/onderhoud} van de vorige dag 
bepalen we welke orders gereed gekomen zijn. Deze orders 
verwijderen we uit het systeem. Nieuwe orders kunnen gèdurende 
de gehele dag binnenkomen. De machines beginnen de dag met een 
stilstand, de machinerust, gedurende de tijd dat er geen ploeg 
aan de machine werkzaam is. Vervolgens staat de machime stil 
ten gevolge storingen. 

BRUTO BESCHIKBARE CAPACITEIT-------~ 
~ MACHINE RUST ~ STORING ~ NETTO BESCHIKBARE CAPACITEIT ~ 

i 
0 uur DE TIJD AS 24 + uur 

§ 5 .. 3 ONTBREKENDE INVOERGEGEVENS 

-Inleiding 

Het planningsmodel is ontwikkeld met als doel het onderzoeken 
of we door orders op een andere manier aan machines toe te 
WlJZen kortere doorlooptijden kunnen krijgen. Hierbij is 
aangenomen dat alle benodigde informatie ook tijdig aanwezig 
is. Nu we parallel gaan draaien zullen we ons moeten behelpen 
met de informatie die nu binnen VBF beschikbaar is. 

We zullen hier alleen de invoergegevens (zie 4.1} bespreken 
die niet automatisch (d.w.z. voorkomen in bestanden binnen 
VBF} beschikbaar zijn. 

-Categorie/prioriteit 

- Vooruitgeboekte orders. We weten de gewenste levertijd. 
Aanname: 
Indien deze S weken of meer is hebben we te maken met een 
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vooruitgeboekte order. 
- Handelaar - eindverbruiker 

Uit de branchecode halen we of we te maken hebben met een 
order van een handelaar of een eindverbruiker. 

(Het begrip spoedorder is bekend binnen VBF). 

-Storing (+onderhoud} 
Indien het mogelijk is wordt de storingstijd van de afgelopen 
dag gebruikt. 
Als dit gegeven ontbreekt wordt er een storing gecreëerd 
d.m.v. een trekking uit een uniforme verdeling tussen 0 en 2 
maal het storingsgemiddelde. Het gemiddelde halen we uit 
historische gegevens. (Zo gebeurt het ook in het 
simulatiesysteem). 

-Nabewerkingstijd. De nabewerkingsactiviteiten per order zijn 
bekend. 
We kunnen nu een geschatte doorlooptijd bereken. 

ACTIVITEITEN DAGEN 

richten/vlakken/bundelen(vesteging) 3 of 5 
zagen / borstelen 1 
afpersen in lijn 0 
afpersen uit lijn 2 
zagen/borstelen/bundelen 1 
gloeien/richten/vlakken/bundelen 5 

-Weekprognose 
VBF zal niet in staat zijn (tijdig) een weekprognose (zie 
4.6) 
te leveren. Daardoor gebruiken we de zogenaamde gesimuleerde 
weekprognose, gelijk aan de jaar afzet van 1985 gedeeld door 
het aantal productieve weken. (Aan een weekprognose die 
rekening houdt met seizoensinvloeden wordt gewerkt.) 
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§ 5.4 Het opstarten van het parallelsysteem. 

We moeten. alvorens met het paralleldraaien te kunnen 
beginnen. een tweetal stappen ondernemen: 
1) We laten het systeem "vollopen". We doen dit op de manier 
zoals we gewend waren bij de simulatieruns. D.w.z: stop de 
eerste weken extra veel orders in het systeem. Laat vervolgens 
het systeem enkele weken runnen totdat we een stabiel systeem 
hebben dat even vol is als het huidige systeem. 
We gebruiken hiervoor orders uit 1985. 

2) Om nu in het parallelsysteem zo veel mogelijk 
orders te hebben als in het huidige systeem. 
orders van de afgelopen maanden. 
Er zullen altijd verschillende orderpakketten 

I I 

dezelfde 
laden we de 

in beide 

systemen zitten. Immers. 
systemen al gelast zijn. 
Beide systemen zullen echter 
drijven" omdat ze iedere dag 

een order kan in een van beide 

Een alternatieve start: 

nooit "ver uit elkaar kunnen 
dezelfde orders laden. 

Laat het parallelsysteem starten met de aanvangssituatie van 
het huidige systeem. Dit lijkt een goede start. maar het 
levert al snel een aantal problemen op. 
Om te beginnen bestaat eT geen reserverij. Een veel groter 
probleem krijgen we indien het parallelsysteem na een paar 
dagen de beschikbare ruimte gaat herberekenen. Doordat de 
aanvangsgrootte niet bepaald is d.m.v. de weekprognose zal het 
systeem niet in staat zijn de levertijden te bewaken. De 
levertijdafgifte van de ingeplande orders is immers gebaseerd 
op de beschikbare ruimte volgens het huidige systeem (welke 
veel kunnen verschillen). Een derde probleem is dat de orders 
en de reserve ruimte niet voorzien zijn van een prioriteit. 
Dit maakt discriminatie bij levertijdbewaking niet mogelijk. 

Beide startmethodieken zijn mogelijk. Mijn voorkeur gaat uit 
naar de eerstgenoemde. 
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§ 5.5 De gebruikte startwaarden van de modelparameters 

We zullen in deze paragraaf de gebruikte startwaarden van de 
modelparameters bespreken. Deze waarden zijn allen tot stand 
gekomen door een combinatie van logica en enkele testen. Door 
middel van een gevoeligheidsanalyse zal een 'betere' 
parameterset gevonden kunnen worden. 

- De boete factoren 

We starten met 
boetefactoren, 
geschikte 
inplanplaats. 

mischien wel de moeilijkste modelparameters, de 
die nodig zijn voor het kiezen van een 

We zullen de keuzes toelichten met voorbeelden. 

Eerst gaan we bekijken 
Hiervoor onderscheiden 
A. Een nieuwe order 
ingepland. 

hoeveel boete factoren we nodig hebben. 
we eerst twee typen van inplanning: 
die zo spoedig mogelijk moet worden 

B. Een order uit de reserverij die te laat dreigt te komen. 
Deze order, heeft integenstelling tot orders uit A. al een 
levertijd. 

ad A 
We onderscheiden vervolgens weer twee typen van 
inplanplaatsen: 
Al. Achteraan een planrij. d.w.z. er wordt een nieuwe 
maatgroep geopend. 
Er wordt dan gekeken naar : 
-Verloren tijd t.g.v. een ombouw. 
-De levertijd van de order bij inplanning 
-De mate van voorkeur van de order voor de machine ( een order 
kan op maximaal 4 machines gemaakt worden}. 
We hebben hiervoor 1+1+4 boetefactoren nodig. Rekening houdend 
met de prioriteit van de order (voor spoedorders is de 
levertijd heel belangrijk en bouwen we dus eerder om, etc } 
worden dit er 18. 
A2. In een planrij. Hierbij speelt de machine voorkeur geen 
rol. Hierbij kunnen we . de zelfde boetefactoren als bij Al 
gebruiken. 

~ 
Nu speelt de levertijd geen rol, echter wel het "te vroeg" of 
"te laat" komen bij inplanning. 
Ook deze order heeft net als bij A twee typen inplanplaatsen: 
achteraan een planrij (lU .• de machinevoorkeur speelt weer mee) 
en in een planrij (~). We hebben voor het beboeten van de 
levertijdonnauwkeurigheid twee (vanwege de prioriteiten 2 en 
3} maal twee ( vanwege het te vroeg te laat } extra 
boetefactoren nodig. 

We zien dat we in totaal 22 boetefactoren nodig hebben. Dit 
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aantal is te veel om goed mee te kunnen werken en zal dus 
beperkt gaan worden door van enkele boetefactoren hun 
onderlinge verhouding vast te kiezen. (Voor het vinden van 
goede verhoudingsgetallen maken we onder andere gebruik van de 
gewenste levertijden tabel uit 4.1.}. 
We willen nu het aantal besturings parameters (zie 
begrippenlijst} beperkt houden tot 4, die sturen: 
1. De verloren tijd t.g.v. ombouw. 
2. De levertijd. 
3. De levertijdnauwkeurigheid. 
4. Een evenwichtige verdeling over de machines. 

Met behulp van deze 4 boetefactoren en m.b.v. de gewenste 
levertijden tabel (zie 4.1} worden alle mogelijke situaties 
(A1,A2,B1 en B2} besproken. We beschouwen in alle vier de 
gevallen eerst de situatie waarin een prioriteit 2 order moet 
worden ingepland. Pas daarna bekijken we hoe we moeten werken 
met prioriteit 1 en 3 orders. 

situatie Al: Het 
order die nog geen 
We nemen in eerste 
heeft! 

openen van een nieuwe maatgroep voor een 
levertijd heeft. 
instantie aan dat de order een prioriteit 2 

We definieren nu drie van de vier boetefactoren: 
Boetefactor levertijd = 1 (uur} 
Boetefactor ombouwtijd = 120 (= 5 * 24 uur} 
Boetefactor eerste reserve machine = 120. 
De boetefactoren voor de voorkeurs, tweede en derde reserve 
machine vinden we door de boetefactor eerste reserve machine 
te vermenigvuldigen met respectievelijk 0, 1.5 en 2. (Deze 
getallen zijn geen besturingparameters maar instelparameters, 
zie de begrippenlijst}. 
Dit houdt dus in: 

0 Boetefactor voorkeursmachine = 
Boetefactor tweede machine 
Boetefactor derde machine 

= 180 
= 240. 

Deze boetefactoren houden in (het = teken moet gelezen worden 
als 'is even erg als'}: 
1 uur ombouw = 5 dagen langere levertijd. 
eerste reserve machine = 5 dagen langere levertijd. 
tweede reserve machine= 7,5 dagen langere levertijd. 
derde reserve machine = 10 dagen langere levertijd. 
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Voorbeeld: Stel de order kan op 4 machine~ gemaakt worden. 

machine boete machine boete machine boete machine 
A punten B punten c punten D 

ombouwtijd 2 240 2.5 300 2 240 3 
levertijd 15 * 24 360 25 * 24 600 10 * 24 240 30 * voorkeur 2 180 0 0 1 120 4 

boete totaal 780 900 600 

Indien een grote ombouw nodig is zal machine C, de eerste 
reserve machine, gekozen worden. 

Situatie A2: Het inplannen van een order in een planrij en de 
order heeft nog geen levertijd. 
Hier gelden dezelfde boetefactoren als bij Al. De 
voorkeursmachine speelt hier geen rol. Dit houdt in dat: 
- Indien een beschikbare ruimte eenmaal aanwezig is we deze 

benutten zonder naar de machine te kijken. 
- Het vervallen van boete punten voorkeursmachine bevordert 

het inplannen in een planrij t.o.v. openen van een nieuwe 
maatgroep. 

Voorbeeld (vervolg) 
Stel dat zich op de machines A en B een beschikbare ruimte van 
een maatgroep bevindt waartoe de order behoort, die nog 
voldoende groot is en waarvan de prioriteit 2 of 3 is. We 
berekenen dan per plaats het aantal boetepunten. 

machine boete machine boete 
A punten B punten 

ombouwtijd 0 0 1.5 180 
levertijd 10 * 24 240 20 * 24 480, 
boete totaal 240 660 

De order zal in dit voorbeeld op machine A gemaakt worden. 
(Indien machine A geen geschikte vr~Je ruimte had was de 
voorkeur uitgegaan naar een grote ombouw op machine C boven 
een 'kleine' ombouw op machine B.) 

Situatie Bl: Het openen van een nieuwe maatgroep voor een 
order die een levertijd heeft. 
We definieren eerst een tweetal begrippen alvorens we de 
vierde boetefactor een waarde gaan geven. 
Zij het levertijdverschil: de absolute waarde van het verschil 
tussen de beloofde en de ( te verwachten ) levertijd die de 
order krijgt bij d~ inplanplaats. 
Definiëer de {levertijd) onnauwkeurigheid als: 
-0, indien het levertijdverschil minder is dan de speling 
(zie 4.1) 

24 

boet 
punt 

36 
72 
24 -
13 
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-levertijdverschil - speling, elders. 
We rekenen dus het te vroeg en te laat inplannen even zwaar. 
Te vroeg ingeplande orders bezetten immers onnodig ruimte voor 
nog komende orders. 

Definitie van de vierde 
order). 

boetefactor (voor een prioriteit 2 

Boetefactor levertijdonnauwkeurigheid = 3. De 
verder analoog aan die uit Al met alleen 
vervangen door de levertijdonnauwkeurigheid. 

situatie is 
de levertijd 

Situatie B2: Het inplannen in de planrij van een order die 
reeds een levertijd heeft (en dus uit de reserverij afkomstig 
i s ) . 
De situatie is analoog aan A2. We rekenen ook hier met de 
boetefactoren uit Bl, waarbij de boetefactor ombouw geen rol 
speelt. 

-De prioriteit 1 en 3 orders. 

Alle vier de boetefactoren zijn gedefiniëerd op grond van de 
prioriteit 2 orders (60% van alle orders). 
Afhankelijk van de prioriteit van de order vinden we extra 
ombouw, de levertijd(nauwkeurigheid) en de machine keuze meer 
of minder belangrijk. 
De boetefactoren voor de andere prioriteiten gaan we afleiden 
uit die van prioriteit 2 en de gewenste levertijden tabel. 

In de gewenste levertijden tabel (4.1) zien we dat : 
1). De (gewenste) levertijd van een prioriteit 2 en 1 order 
verhouden zich (ongeveer) als 3:1. 
D.w.z: 
Boetefactor ombouwtijd (prioriteit 1} = 120/3 = 40. 
Boetefactor eerste machine (1) = 120/3 = 40. 
en dus Boetefactor voorkeursmachine(l)= 0*40 = 0. 
Boetefactor tweede machine (1) =1.5*40 = 60. 
Boetefacto~ derde machine (1) = 2*40 = 80. 

Prioriteit 1 orders worden altijd direkt ingepland en dus is 
de boetefactor levertijdonnauwkeurigheid (1) niet van belang. 

2). De levertijd van een pri~riteit 2 
zich als 1:2. 
D.w.z.: 

en 

Boetefactor ombouwtijd (prioriteit) 3 = 120 
Boetefactor eerste machine (3) = 120 
etc 

3 order verhouden 

* 2 = 240. 
* 2 = 240. 

3) De toegestane speling van een prioriteit 2 en 3 order 
verhouden zich als 1:3. 
D.w.z.: 
Boetefactor levertijdonnauwkeurigheid(3) = 3/3 = 1. 
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Tenslotte nog een voorbeeld van een prioriteit 3 order die 
vanuit de reserverij ingepland moet worden. 

Veronderstel de order kan op de machines A,B en C gemaakt 
worden en op de eerste twee is nog beschikbare ruimte aanwezig 
met een prioriteit gelijk aan 3. 
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machine boete machine boete machine boete 
A punten B punten c punten 

ombouwtijd 3 720 2.5 600 2 600 
onnauwkeurigheid 10 * 24 240 0 0 5 * 24 60 
voorkeur 0 0 1 240 2 360 

boete totaal 960 840 900 

machine boete machine boete 
A' punten B punten 

ombouwtijd 0.5 60 0 0 
onnauwkeurigheid 0 ~ 5 * 24 120 

boete totaal 60 120 

In dit voorbeeld zal gekozen worden voor een kleine ombouw op 
machine A. 

Prioriteit 2 grens 

We nemen deze 1/3. D.w.z. indien het aanvangstijdstip van een 
maatgroep korter is dan 1/3 maal de machine horizon wordt de 
prioriteit van de maatgroep verlaagd naar 2. 

Voor dagteller 1 nemen we 1 dag. 

Dagteller 2 Ook deze zetten we op 1 dag . (Bij simulatie runs 
ts deze 3 dagen omdat het herbereken van de beschikbare ruimte 
veel rekentijd kost}. 

Het courantheidsmaximum is 12 en 25 dagen voor respectievelijk 
de minder- en niet courante maten. ( Courante maten worden 
altijd ingepland en behoeven dus geen courantheidsmaximum}. 

De ~ewichtscoëfficienten bedragen 1 voor de horizon en 1/2 
voor het courantheidsmaximum. Hiermee wordt de levertijd van 
een categorie 3 order: 1*horizon + 1/2 * courantheidsmaximum 
plus zijn nabewerkingstijd. 

Kleine en grote ombouwconstante: 
Deze zijn respectievelijk 25 en 100. De kleine 
ombouwcoëfficient is de kleine ombouwconstante gedeeld door 
het aantal maatgroepen van de machine. ( De ombouwcoëfficient 
is dus machine afhankelijk}. De grote ombouwcoëfficient wordt 
op analoge wijze bepaald. 
Hiermee worden de ombouwcoëfficienten voor de zes machines: 



kleine ombouwcoëfficient 
grote ombouwcoëfficient 

16 

4 
17 
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17 18 

8 6 
33 25 

20 21 40 

2.5 2 2 
10 8 8 

Voorbeeld: Indien op machine 17 een nieuwe maatgroep geopend 
moet worden en hiervoor is een grote ombouw van 3 uur nodig, 
moeten we voor tenminste 99 uur produktie verwachten. Op 
machine 21 zou in dit geval 24 verwachte lasuren voldoende 
zijn. 

De spoedreserveringsfactor is gelijk aan de horizon gedeeld 
door de spoedconstante, welke gelijk is aan 300. 
De horizon schommelt meestal tussen de 20 en 25 dagen, dus de 
spoedreserveringsfactor tussen de 7 en 8,5 procent. 

De minimumfactor (zie 4.4.) bedraagt 0,3. 

De reserveringsfactoren (zie 4.7) bedragen 3, 5 en 7 voor 
respectieyelijk courante. minder courante en niet courante 
maatgroepen. 

§ 5.6. De gevolgen t.g.v. verandering van de modelparameters. 

Modelverbetering is een van de doelen van het paralleldraaien. 
Door modelwijzigingen kunnen modelparameters verdwijnen en 
nieuwe ingevoerd worden. Op het moment dat de verzameling van 
de 
parameters veranderd moet worden kunnen we besluiten tot: 
1) Doorgaan met de veranderde parameters. 
2) Het systeem heropstarten. (zie de start van het 
paralleldraaien.) 
3) Het paralleldraaien herhalen vanaf de laatste heropstart. 
Dit is mogelijk doordat we alle gebruikte invoer gegevens per 
dag opslaan in de computer. 

We hebben dezelfde 3 mogelijkheden indien we de waarden van 
een of meerdere parameters veranderen. 

We zullen meestal voor 1 kiezen; zeker indien de resultaten 
tot dan toe bevredigend waren. (Een verandering kan dan toch 
gewenst zijn. bijvoorbeeld indien men een drukke periode 
verwacht.) . 
Uit de gevoeligheidsanalyse moet blijken welke parameters we 
mogen veranderen. 
We moeten echter goed in de gaten houden dat we een aantal 
parameters niet ineens veel gewijzigen. Immers de afgegeven 
levertijden, op grond van de oude parameterwaarden, van de nog 
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niet gelaste orders kunnen daardoor moeilijk bewaakt worden. 
Een verandering dient dan ook geleidelijk te gebeuren, 
bijvoorbeeld door 10 dagen achter elkaar kleine wijzigingen 
uit te voeren. (Uiteraard kan iedere dag gekeken worden of de 
verandering het gewenste resultaat op zal gaan leveren). 

§ 5.7 Toetsingscriteria 

We bekijken twee toetsingscriteria om beide systemen (het 
produktieplanningsmodel en het huidige handmatige systeem) te 
kunnen vergelijken. Verder kunnen het ontbreken van 
onderscheid in prioriteiten in het handmatige systeem op twee 
manieren oplossen ( manier A en B). 

Manier A 

1) Van alle binnengekomen orders worden de gemiddelde 
afgegeven levertijden van beide systemen vergeleken. Dit 
vergelijken is (om te kunnen toetsen !) niet mogelijk per 
order omdat alleen het parallelsysteem rekening houdt met het 
klanttype. 
Oplossing: 
Na verloop van tijd zal een gemiddeld afgegeven levertijd per 
prioriteit (2 en 3) worden berekend. Deze 2 getallen worden 
gewogen met het aantal voorgekomen prioriteit 2 en 3 orders. 
Dit geeft een levertijd die redelijk te vergelijken is met de 
gemiddelde afgegeven levertijd door het huidige systeem. 
Doordat het huidige systeem wel het begrip spoedorder kent, 
zijn de levertijden van spoedorders wel rechtstreeks 
vergelijkbaar. 
Orders die vanwege bandstaalgebrek door het huidige. systeem 
een gedwongen hoge levertijd moeten krijgen worden niet 
meegerekend. 

2) Een tweede toetingscriterium is de levertijdstiptheid. 
Hierbij kijken we alleen naar het aantal dagen dat orders 
later gereed zijn dan beloofd was. 
Het prioriteiten probleem wordt weer op bovenstaande manier 
opgelost. (Beide gerealiseerde levertijden worden verminderd 
met de gerealiseerde nabewerkingstijd. We zijn niet 
geinterreseerd in wie het best de nabewerkingstijd kan 
schatten) 

Manier B 

-Bij beide toetsingscriteria 
parallelsysteem wat benadeeld. 
Immers "lange levertijd" en 
gewogen voor prioriteit 2 en 3. 

wordt 

"te 

bij 

laat" 

manier A het 

worden even zwaar 
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We zouden natuurlijk ook de levertijden van het huidige 
systeem kunnen omrekenen naar het parallelmodel. We splitsen 
dan de levertijden van het huidige systeem op naar klanttype. 

Opmerkingen: 
-Geannuleerde orders mogen niet meegerekend worden. Het kan 
zijn dat een geannuleerde order door het parallelsysteem reeds 
gelast is. Indien dit veelvuldig voorkomt moet dit 
gecompenseerd worden door toekenning van een eenmalige extra 
machine capaciteit gelijk aan de som van de lastijden van deze 
geannuleerde orders (of, indien mogelijk, compenseren direct 
per order). 
-Meer toetsingscriteria zijn er niet !! Noch de 
bezettingsgraad, noch de ombouwgraden kunnen als 
toetsingscriterium dienen. (Dit was wel het geval bij 
simulatie runs). De orderbinnenkomst is voor het 
parallelsysteem immers een gegeven! De opdracht is niet plan 
de orders zodanig in dat ze een korte en betrouwbare levertijd 
krijgen ~dat er zo veel mogelijk orders geproduceerd kunnen 
worden. (Dus bouw minder om en gebruik deze tijd voor extra 
orders) 
Alleen het huidige planningssysteem kan de orderbinnenkomst 
beinvloeden. Bijvoorbeeld door het afgeven van hoge 
levertijden aan offertes (van een ongewenste maat). Hierdoor 
wordt een lager percentage van deze orders geplaatst. 

De bezettings- en ombouwgraden spelen wel een belangrijke rol 
bij het analyseren van de verschillen tussen de beide 
planningsmethodieken. 

§ 5.8. De benodigde uitvoer 

Er is voor extra uitvoer gezorgd voor het vergelijken en 

analyseren van de twee planningsmethodieken. 1 : 
De levertijden (afgegeven en gerealiseerd) per categorie ~ 

per machine. 
-Een percentage per submaatgroep dat de gerealiseerde 
verdeling (in km) over de mogelijke lasmachines (voorkeur en 
reserve) aangeeft. 
-Naast het vermelden van de levertijd wordt ook de 
inplanplaats (lasmachinenummer of reserverij ), of de order 
een vooruitgeboekte order is, of de order uit de reserverij 
akomstig is, of de order ingepland is vanwege dreigende te 
laat koming, de prioriteit van de order, of de order het 
interval geopend heeft, de courantbeid van de order, de dag 
waarop de order gelast moet worden om precies op tijd klaar te 

1De gegevens kunnen worden uitgebreid indien de planner hier 
behoefte aan heeft. 
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komen en de voorkeur van de order voor de machine opgegeven 
bij binnenkomst van een nieuwe order. 
-De pijplijn {d.w.z.de hoeveelheid toegewezen kilometers} van 
de planrijen en de reserverij. 
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HOOFDSTUK 6 DE PROGRAMMATUUR VAN HET PARALLELSYSTEEM 

§ 6.1.Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de programma's, die gebruikt worden 
voor het parallel draaien, besproken en gedocumenteerd worden. 
Het doel van de documentatie is tweeledig. 
-Ten eerste kan hieruit informatie gehaald worden die 
bruikbaar is voor het ontwerpen van de uiteindeljke 
(operationele} programmatuur, de informatie is van belang voor 
het ontwikkelen van een functioneel ontwerp. 
-Ten tweede kunnen de programma's nog een zelfstandig leven 
leiden. Hierbij wordt dan vooral gedacht aan 
onderzoeksdoeleinden (bijstellen van de modelparameters. 
investeringen ... }. 

Bijna het gehele hoofdstuk zal bestaan uit het bespreken van 
twee figuren, de figuren 6.2 en 6.3. 
Figuur 6.2. beschrijft de in- en uitvoer van het 
planningssysteem en de hoofdprocessen die nodig zijn om van de 
invoer tot de gewenste uitvoer te komen. Het is geen weergave 
van de ontwikkelde programmmatuur. Deze figuur is 
oorspronkelijk gemaakt voor het ontwikkelen van een globaal 
functioneel ontwerp voor het produktieplanningssysteem en 
wordt hier verkort weergegeven. 
Voor het weergeven van een dergelijke in- en output diagram 
bestaan diverse tekentechnieken. Binnen VBF. was op het moment 
dat dit hoofdstuk geschreven werd de discussie gaande tussen 
de tekentechnieken 'ISAC' en 'GOS'. Na beide technieken en het 
probleem bestudeerd te hebben is er hier gekozen voor ISAC. 
(Kort geleden heeft VBF besloten GOS als standaard 
tekentechniek te zullen hanteren}. 
Figuur 6.2. heet in ISAC termen een I(nformatie} diagram. 

In figuur 6.3. zijn schematisch de bestanden en programma's 
weergegeven die samen het produktieparallelsysteem vormen. 
Verder wordt er weergegeven welke programma's welke informatie 
gebruiken en uitleveren. 
Figuur 6.3. wordt in ISAC termen een D(ataflow} diagram 
genoemd. 

Het boodstuk bevat twee paragrafen, voor het verklaren van 
figuren 6.2. en 6.3.. In de eerst volgende paragraaf zal 
tevens kort de ISAC methode beschreven worden. (Overigens is 
het hoofdstuk ook te volgen voor degene die niet met ISAC 
bekend zijn}. 

Tenslotte vermelden we in deze inleiding dat er een 
belangrijke bijlage bij dit hoofdstuk hoort. Van het 
hoofdprogramma is een handleiding geschreven welke te 
uitgebreid (25 paginas} en gedetailleerd voor dit hoofdstuk 
is. 
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§ 6.2 HET I-SCHEMA 

Voor het ontwerpen van het I-schema voor het 
produktieplanningsmodel maken we gebruik van de zogenaamde 
TOP- DOWN aanpak van ISAC {zie literatuurlijst (3] ). die 
ook wel bekend staat onder de naam 'precedentie analyse'. 
Deze methode houdt samengevat in {uit ISAC): 
l.Stel vast wat de entiteiten in de omgeving zijn die door het 
systeem worden heinvloed {uitvoer of uitgaande entiteiten). 
2.Stel vast wat de entiteiten in de omgeving zijn die het 
systeem beïnvloeden (invoer of ingaande entiteiten). 
3.Uitgaande van de uitvoer vaststellen welke activiteiten en 
welke entiteiten binnen of .buiten het systeem nodig zijn om de 
uitgaande entiteiten te maken. 
4.Uitgaande van de invoer vaststellen of er soms andere 
entiteiten worden weergegeven dan wel in de uitvoer voorkomen. 

Na het uitvoeren van de eerste 
figuur 6.1. 

twee stappen komen we tot 

Deze figuur is interessant voor degenen die 
produktieplanningssysteem willen zien als een 'black 
Links staat de invoer en rechts de uitvoer beschreven. 
en uitvoer komen we ook tegen, met toelicht.ing, in 
6. 2 .. 

het 
box'. 

De in
figuur 
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Voor de volgende twee stappen (3 en 4 ) splitsen we het 
produktieplanningproces in de volgende deelprocessen 
invoercontrole, order annulering, plannen en uitvoering. Zie 
figuur 6.2.. Hi~rbij hoort, volgens ISAC, een zogenaamde 
linkerpagina. Hierop staat uitgebreide informatie over de 
entiteiten en de processen. 
Verder staat hier per proces aangegeven of dit d6or de 
computer (C) of door de mens (M) moet worden uitgevoerd. Ook 
geven we aan met welke entiteit wij rekening hebben gehouden 
in het prototype ( d.m.v. Wel/Niet). De volgorde van 
bespreking is ten eerste gesorteerd op de deelprocessen en 
vervolgens wordt per deelproces eerst de invoer entiteiten 
besproken, vervolgens het deelproces en tenslotte de 
uitgevoerde entiteiten. 
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~--------------~1r1L]INNKKERR~P~A~G~I~N~A~~~------------------------~--r-M/C W/N 

INVOER 
lA De reeds geplande orders. inclusief hun volgorde en W 
verwachte aanvangstijdstip. Verder bevatten de rijen reserve 
intervallen. Ook zijn er een aantal tijdsafhankelijke groot-
heden opgeslagen zoals de horizon en de pijplijn. 
lB Voortgangsrapportage bestaande uit: 
-Orders waarvan bekend is dat ze geannuleerd moeten worden. W 
-Storingen werkvloer. N 
lC De economische voorraad bandstaal (dit is de som van de N 
fysieke voorraad en de bestelde hoeveelheid bandstaal.) Orders 
met een dreigend gebrek aan bandstaal worden gemerkt om door 
planner te worden heringepland. 
PROCES 
1 Order annulering: het verwijderen van orders uit lA. C W 
UITVOER 
lD lA met daaruit weggelaten de orders uit lB. W 

INVOER 
2A Machinegegevens, o.a. de lassnelheden en ombouwtijden. 
2B De nieuwe orders, dit behoren harde orders te zijn ! 
PROCES 
2 Controle of de orders voldoende en niet strijdige 
gegevens heeft. 
UITVOER . 
2C Verworpen orders, deze worden nu niet ingepland. 
2D Alle nieuwe orders die ingepland gaan worden. 

INVOER 

c 

w 
w 
w 

w 
w 

3A Weekprognose: per week en per maat de verwachte hoeveelheid W 
kilometers nog te boeken orders, voor 8 weken vooruit. 
3B De beschikbare machinecapaciteit in uren per dag per W 
machine. Hierbij is rekening gehouden met gepland onderhoud. 
3C De modelparameters. 'Knoppen' voor modelsturing. 
PROCES 
3 De planner plant de nieuwe orders in gebruikmakend van 3A. 
UITVOER 
3B,3C en rekening houdend met lD en lC (de beschikbare 
hoeveelheid bandstaal). 
3D Het (voorlopig) produktieplan. Hierin staan alle geplande 
orders met de beloofde levertijden, gegevens over de 
reserverings intervallen, ombouw en bezettingsgraden, .... 

c w 

w 
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VERVOLG LINKERPAGINA 

PROCES 
4 Controle. Is het mogelijk verstandige veranderingen aan te 
brengen? 
UITVOER 
4A Alle veranderingen worden genoteerd. Later worden ze 
gegroepeerd en indien mogelijk in het model geïntegreerd 

PROCES 
S Uitvoering. De planner verwijdert de orders die voor deze 
dag gepland staan, en herberekent eventueel de reserverings
intervallen. 
UITVOER 
SA De (nieuw) geplande orders. De volgende dag horen deze bij 

lA. 

M/C W/N 

M N 

N 

c w 

w 
SB Informatie voor het werkuitgifteplan, bestaande uit de te N 
lassen orders voor de komende dagen, de slitbehoefte en een 
plan voor intern transport. 
SC Alle nieuwe orders krijgen een beloofde levertijd. W 
SD De gewenste economische hoeveelheid bandstaal op grond van N 
de geboekte orders en de nog te verwachten boekingen. · 
SE.De bepaling van de verwachte nabewerkings behoefte van N 
de komende weken, uitgesplitst naar de diverse activiteiten. 
SF De modelparameters. Het model kan procedures hebben om N 
parameters automatisch te wijzigen. 
SG Voortgangsrapportage. Een aantal lijsten waaruit gegevens W/N 
omtrent de voortgang van alle belangrijke grootheden 
valt te halen (ombouw percentage, percentages per categorie) 
Hiervallen ook zaken als prognosetoetsing voor verkoop onder. 
SH Alle gegevens van gereedgekomen orders worden weggeschreven W 
naar het historisch bestand. 

INVOER 
6A Offertes die door het produktieplan van een levertijd 
voorzien moeten worden. 
PROCES 
6. Het bepalen van een levertijd door het zoeken naar 
geschikte reserveringsintervallen in de planrijen (m.b.v.SA). 
De offertes worden niet ingepland ! De levertijd opvragingen 
mogen op ieder moment plaatsvinden en worden onmiddelijk 
beantwoord. 
UITVOER 
6B.De offertes voorzien van een levertijd. 

w 

c w 

w 
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§ 6.3 HET DATA FLOW DIAGRAM (FIGUUR 6.3). 

-Inleiding 

In een data flow diagram staan de bestanden met hun gegevens 
beschreven. Verder staan er programmas in een D - diagram en 
zijn de relaties tussen de programmas en de bestanden 
weergegeven. 
We zullen het D - diagram in hoofdlijnen beschrijven. Het 
enige programma dat qua complexiteit om een uitvoerige 
beschrijving vraagt is het produktieplanprogramma. Hiervoor is 
dan ook in bijlage C een handleiding te vinden. 

-DE BETEKENIS VAN DE GEBRUIKTE SYMBOLEN IN HET D - DIAGRAK 

Een D -diagram dient van boven naar beneden gelezen te worden. 
We hebben in het diagram een tweetal symbolen gebruikt: 

Een parallellogram staat voor een data 
bestand. 
Indien in het parallellogram een naam tussen 
streepjes staat bestaat dit bestand fysiek. 
Anders is de data verwerkt in het bij het 
bestand horende programma. 

Een rechthoek symboliseert een programma. 

We gaan nu een toelichting geven op figuur 6.3. 
In figuur 6.3. onderscheiden we de volgende programmas, 
dienende voor : 
1. Het verzamelen van invoergevens. 
2. Het verwerken van annuleringen en 
orderattribuutwijzigingen. 
3. Het inplannen van orders. 
4. Het verwerken van historische gegevens. 
5. Het afgeven van levertijden aan offertes. 

Programma 1: Het verzamelen van invoergegevens. 

Iedere dag krijgen we een bestand (lA) met daarin niet 
gesorteerd 
1. Nieuwe orders. 
2. Lopende orders waarvan een attribuut gewijzigd moet worden. 
3. Lopende orders die geannuleerd moeten worden. 
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Het programma -INVOER- (1) schrijft de te wijzigen en te 
annuleren orders { 2. en 3. ) naar het bestand -MUTATIE- {1D). 
Van de nieuwe orders zijn we alleen geïnteresseerd in die 
orders die op een van de 6 door ons beschouwde machines 
gemaakt kunnen worden. We selecteren deze orders door te 
kijken of hun afmeting voorkomt bij de machine gegevens {1B). 
Indien zijn afmeting wel voorkomt {d.w.z. hij kan op een van 
de 6 lasmachines gemaakt worden). maar van de order ontbreken 
gegevens (of deze zijn foutief) wordt de order gestuurd naar 
het bestand -AFGEW- {afgewezen)(1G). Deze invoercontrole is 
nodig omdat: 
1) De artikelcodering niet goed functioneerd {Er plannen voor 
een nieuwe codering ZlJn klaar). Zo wordt het gebrek aan 
posities voor de profielcode opgelost door het opgeven van een 
niet bestaande wanddikte. 
2) Het produktieplanprogramma kan orders waarvan essentiele 
gegevens ontbreken {bijvoorbeeld de lassnelheid) niet 
inplannen. 
De 'goede' orders worden weggeschreven naar het bestand 
-ORDER- {1E). 
Een volgende taak van het programma invoer is het 
een weekprognose. Dit gebeurt momenteel nog heel 
door de hoeveelheid afgezette meters per maat 
afgelopen jaar op te tellen en vervolgens te delen 
aantal produktie weken van dat jaar. 

maken van 
eenvoudig 
van het 

door het 

Alle orders van het afgelopen jaar worden dus doorlopen. 
Hierbij wordt tevens berekend: 
- Of een maat courant of minder courant of niet courant is 
{d.m.v. zijn jaarafzet). 
-Het percentage handelaren per submaatgroep. 
Bovenstaande gegevens worden weggeschreven naar het bestand 
-UITVOER-{1F). Hierbij komt dan nog een zogenaamde maattabel. 
Uit deze tabel kan het produktieplanprogramma snel halen : op 
welke machine{s) kan de maat gemaakt worden en tot welke 
maatgroep behoort de order op die machine en wat is zijn 
volgnummer op de machine en binnen de maaatgroep. {Dit laatste 
is een hulp getal om snel in de direct file -OMBOUW-{lB) te 
kunnen zoeken.) Tenslotte halen we uit de maattabel tot welke 
submaatgroep de order hoort. 

Tot zover de in- en uitvoer van het programma invoer. De lezer 
die geïnteresseerd is in gedetailleerdere informatie {op 
atribuut niveau) verwijzen we naar een verslag van M. Moaren 
»invoer documentatie produktieplanprogramma''. 

We vervolgen de beschrijving met het 
-MUTATIE-(2). 

kleine programma 

Programma 2:Het verwerken van annuleringen en wi1zigen. 

Inleiding: 
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Iedere keer als het produktieplanprogramma (3) wordt gedraaid 
worden alle dynamische gegevens weggeschreven naar het bestand 
-NRIJEN- (deN staat voor nieuwe). Bij het opstarten van dit 
programma worden deze gegevens weer ingelezen. Bij deze 
gegevens bevinden zich de klus en planrijen en de 
reserverij. 

MUTATIE leest nu alle rijen in en bepaalt of zich hierbij 
Grders bevinden die geannuleerd of gewijzigd· moeten worden. 
Het kan zijn dat een te annuleren order door ons systeem reeds 
gelast is. Dit wordt dan gemeld. 
De gewijzigde rijen worden weggeschreven naar het bestand 
-RIJEN-(2B). 

Alle invoer is nu gereed voor het hoofdprogramma -PRODUKT-(3). 

Programma 3:Het inplannen van de orders. 

Het programma PRODUKT simuleert het lasproces gedurende een 
dag (zie dagsimulatie in 5.2). Het laat de orders gedurende de 
dag binnenkomen, geeft ze een levertijd en plant ze in een der 
rijen in. Iedere nieuwe order wordt met de beloofde levertijd 
in de inplanplaats (eventueel de reserverij) weggeschreven 
naar het bestand -NORDERS-(3A). We gebruiken dit bestand om de 
afgegeven levertijden te vergelijken met die van de huidige 
planner. 
Gelijktijdig werken de lasmachines. Gereedgekomen orders 
worden weggeschreven naar het bestand -HISTORY-(3B). 
Wanneer de dag om is worden alle (dynamische) gegevens weer 
weggeschreven naar het bestand -NRIJEN-(3C). (Orders, waarmee 
de machine op t=24 uur bezig zijn, worden weggeschreven met de 
nog resterende lastijd.). Uit 3D halen we de gegevens omtrent 
de bruto beschikbare capaciteit per dag en de storingen per 
dag. 

Hoe het produktieplan werkt staat beschreven in hoofdstuk 3. 
Een uitvoerige beschrijving van het produktieplanprogramma is 
te vinden in bijlage D. Dit is een handleiding van het 
produktieplànprogramma. Het is geschreven voor de toekomstige 
gebruiker(s). Zo staan er· o.a. in beschreven: de opbouw van 
het programma, alle procedures, de gebruikte hulpvariabelen, 
hoe de klusrijen worden aangevuld vanuit de planrijen, de 
betekenis van de belangrijke hulprij de zogenaamde 'te plannen 
rij', de in en uitvoer en een begrippenlijst. Het programma 
geeft de situatie aan van mei 1986. 
Het programma geeft een grote tabel met daarin de hoeveelheid 
(km) binnengekomen orders per submaatgroep van de afgelopen 
weken met daarbij de beloofde levertijden per categorie 

Programma 4:Het verwerken van de historische gegevens. 

Met behulp van het bestand -HISTORY-(3B ) worden de resultaten 



geanalyseerd. 

Het programma 
{Bestanden die 
vanwege het 
produceert een 
onder andere 
te vinden: 
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HISTORY {4) analyseert de gereedgekomen orders. 
door een programma gebruikt worden krijgen 

herkenningsgemak vaak dezelfde naam). Het 
aantal histogrammen en tabellen. Hierin is 

-Een 9 tal histogrammen, die per categorie de beloofde 
levertijd aangeven en het verschil tussen de beloofde en de 
gerealiseerde levertijd. 
-Per machine en per week, het percentage orders dat X weken 
geleden {X tussen 0 en 6) binnengekomen is en deze week 
gemaakt is. 
-Per week 4e gerealiseerde levertijd van orders gereedgekomen 
in die week. De levertijd is uitgesplitst naar de categorieen 
1.2 en 4. 

Het bovenstaande voortschrijdend over een periode van 6 
weken. {We gebruiken de voortschrijdende levertijden om te 
kijken of we een stabiel systeem hebben). 
-Per machine per week de gelaste hoeveelheid totaal en per 
submaatgroep. 
-De extra uitvoer zoals beschreven in 5.8. 

Programma S:Het afgeven van levertijden aan offertes. 

Tenslotte hebben we een programma dat aan offertes levertijden 
afgeeft. 

Het programma VERKOOP {5) is bestemd voor verkopers. In het 
bestand VERKOOP {SA) zetten ze een willekeurig aantal orders 
waarvan ze de levertijd willen weten. Door vervolgens het 
programma te executeren komen de offertes voorzien van een 
levertijd te staan in het bestand {lever) -tijd-{SB). 
Het programma leest de rijen van het produktieplan in een 
zoekt op exact de zelfde manier als het produktieplanprogramma 
naar een geschikte mogelijke plaats voor de offerte {rekening 
houdend met diens prioriteit , mate van courantbeid en de 
weekprognose{1F).) Ter verduidelijking, de offertes worden 
niet ingepland. Het programma wijzigt -nrijen- dus niet'. 
De afgegeven levertijden zijn reeel indien we veronderstellen 
dat op een dag niet te veel offertes binnen gekomen zijn uit 
dezelfde maatgroep. 
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HOOFDSTUK 7 

TESI RESULTATEN VAN HET SIMULATIE MODEL 

§ 7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zulllen we de resultaten beschrijven van het 
planningsmodel zoals dat beschreven staat in hoofdstuk 4 
(inclusief de daar genoemde beperkingen en aannames). 
We testen het model met zoveel mogelijk reële gegevens. In de 
volgende paragraaf zullen de belangrijkste gebruikte 
invoergegevens besproken worden. In paragraaf 7.3 vermelden we 
de testresultaten. In deze inleiding zullen we nog wat 
vertellen over de uitbreiding van de invoergegevens van 4 naar 
6 machines en de gevolgen hiervan voor de programmatuur. 

De uitbreiding van 4 naar 6 lasmachines. 

VBF heeft 6 dunwandige lasmachines. De modeltest heeft zich in 
het begin echter beperkt tot 4 machines. Toevoeging van de 
lasmachines 20 en 40 was noodzakelijk omdat dit in de praktijk 
twee problematische machines zijn. De eerste vanwege het te 
grote orderaanbod en de tweede door het te geringe 
ord&raanbod. 
In de uitbreiding van 4 naar 6 machines zaten 2 maanden werk. 
Dit duurde zolang omdat voor de 2 nieuwe machines vier maal 
zoveel invoergegevens nodig waren als voor de overige 4 
machines tezamen (vanwege het grote aantal maten en 
maatgroepen). Bovendien waren de meeste gebruikte 
invoergegevens voor de 4 machines inmiddels niet meer "up to 
data". De machinegegevens zijn afkomstig uit het zogenaamde 
standaardboek van VBF. De gegevens stonden echter (voor onze 
doeleinden) niet erg toegankelijk in dit standaardboek. 
Bovendien bleek achteraf dat niet alle standaardboeken altijd 
bijgewerkt waren zodat veel werk twee keer gedaan moest 
worden. (VBF is druk bezig de gegevens gestructureerd op te 
slaan in een databank). 
Een tweede oorzaak waarom'de machineuitbreiding zo tijdrovend 
was, is het feit dat de oorspronkelijk gekozen structuur van 
data opslag niet geschikt was voor veel data. Daarom werd 
besloten de machinegegevens op te slaan in zogenaamde 
directfiles. 
Ten derde moest de 
machine 40 een sterk 
moest de rekeneenheid 

programmatuur gewijzigd worden omdat 
afwijkende bruto daglengte had. Hiervoor 
van dag in uur veranderd worden. 
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§ 7.2. De gebruikte invoergegevens 

In deze paragraaf bekijken we de belangrijkste invoergegevens 
die gebruikt zijn bij de simulatierun: 

1.Het orderbestand: De reële orders uit 1985 

2.Het orderbinnenkomstpatroon. Van de orders uit 1985 is de 
boekingsdatum niet bekend. Hierdoor zijn we genoodzaakt het 
orderbinnenkomstpatoon te simuleren. We doen dit d.m.v een 
normale verdeling waarvan we het gemiddelde weten (doordat we 
alle orders uit 1985 kennen) en de variantie schatten. In 7.3. 
staat het orderbinnenkomstpatroon weergegeven. 

3.De modelparameters. We 
beschreven in 5.5.("De 
modelparameters"). 

gebruiken 
gebruikte 

de parameterset 
startwaarden van 

zoals 
de 

4.De nabewerkingstijden. Deze zijn voor prioriteit 1,2 en 3 
respectievelijk trekkingen uit de intervallen [0,4], [0,6] en 
[0,10] (in dagen). 

5.Het percentage handelaren, eindverbruikers en spoedorders. 
We weten het gemiddelde percentage handelaren per submaatgroep 
uit 1985. Dit gemiddelde gebruiken we voor het bepalen van de 
kans dat een order van een handelaar is. Verder wordt tien 
procent van de orders een spoedorder. 

6.De termijnorders. Een derde van alle niet spoedorders wordt 
op termijn geboekt. 

7.Bandstaal gebrek. Tien procent van de orders krijgen een 
opgedrongen minimum levertijd om het bandstaalgebrek te 
simuleren. Deze opgedrongen minimum levertijd bedraagt: een 
trekking uit het interval [5,15] maal de prioriteit van de 
order (in dagen). 

8.De weekprognose. De weekprognose (per maat) is de totale 
jaarafzet 1985 (per maat) gedeeld door 50. 

9.De slittijd. De slittijd bedraagt 3 dagen voor machine 16, 
17 en 18 en 4 dagen voor de overige machines. Spoedorders 
kunnen 2 dagen eerder geslit zijn (het zogenaamde 
slitminimum). 

10. Een norm ter 
veranderingen e.d. 
vermeerderd. Dit 
planningssyteem op 
1985. 

compensatie van ombouwen t.g.v. wanddikte 
Iedere grote ombouwtijd wordt met 10% 
getal is afkomstig uit het huidige 

grond van de gerealiseerde ombouwtijden uit 

11. Storingen. Iedere dag staat iedere machine stil t.g.v. 
storingen. De grootte van de storing komt tot stand uit een 
trekking tussen 0 en 2 maal het storingsgemiddelde. Het 
storingsgemiddelde bedraagt 15% van de bruto beschikbare 
daglengte. 



- 74 -

12.Diversen. 

omschrijving 16 17 18 21 20 40 

daglengte (uren} 16.00 16,00 16,00 16,45 16.45 12,00 
grote ombouwtijd/minuten 175 155 175 115 120 135 
aantal maatgroepen 6 3 4 10 13 12 
aantal maten 36 16 22 72 92 78 
aantal submaatgroepen 15 6 10 24 21 17 

§ 7.3 Testresultaten 

In deze paragraaf bekijken we de testresultaten van een 
tweetal runs. 
In de eerste run simuleren we het planningsgebeuren zo goed 
mogelijk. We weten dat in een gevuld systeem zo'n 2700 orders 
zitten. We vullen daarom het systeem door gedurende de eerste 
6 weken in totaal 2700 extra orders in te voeren. 
Bij de tweede run laden we het systeem (gedurende 6 weken} 
bewust te vol. Vervolgens voeren we de normale 
orderbinnenkomst in het systeem. We hopen dan dat het systeem 
door het maken van grote runs (d.w.z. grote 
reserveringsintervallen openen} ombouwtijd bespaart en deze 
tijd gebruikt om het systeem leger te krijgen. Grote runs 
hebben wel tot gevolg lange levertijden. 

Opmerkingen 

1. We simuleren gedurende een half jaar. Dit gebeurt door het 
aaneenkoppelen van een tiental kleinere runs (vanwege computer 
beperkingen}. Een dergelijk karwei duurt 2 a 3 dagen. 
2. Gedurende de runs veranderen we de stuurparameters niet. In 
werkelijkheid kan dit wel en kunnen dus betere resultaten 
verwacht worden. 
3. De model parameters hebben hun waarde gekregen door het 
uitvoeren en analyseren van een aantal kleine runs. 
3. Vooraf gaande aan de twee te bespreken runs is nog een 
grote run gedaan. 
De resultaten hiervan waren slecht. De oorzaak zat o.a. in het 
grote ombouwcriterium. De machines 20, 21 en 40 hebben veel 
meer maatgroepen dan de machines 16, 17 en 18. Hierdoor zullen 
ze over het algemeen een grotere horizon hebben. Het bleek dat 
de horizonnen van de machines 20 en 21 opliepen tot 100 dagen. 
Oorzaak: 
Een niet courante maat zal op de machines 20, 21 en 40 in 
tegenstelling tot de andere machines aan het grote 
ombouwcriterium voldoen. Dit heeft twee oorzaken: 
a} Een lange horizon betekent dat er wel voldoende verwacht 
wordt om een ombouw te rechtvaardigen. 
b} De grote ombouwcoefficient is omgekeerd evenredig met het 
aantal maatgroepen van de machine. (zie 7.2 en 5.4) 
We zagen dan ook dat niet courante maten voor 80% van de 
gevallen voor maatgroep opening verantwoordelijk waren. Indien 
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de niet courante maat tot een courante maatgroep behoort 
betekent dit dat er veel beschikbare ruimte gereserveerd wordt 
welke benut wordt door de courante maten. 
Bij de eerste. te bespreken run is daarom het grote 
ombouwcriterium niet van toepassing. Deze maatregel bleek te 
werken doch was niet voldoende (er trad nog onnodig stilstand 
op bij de machines 16, 17 en 18) zodat er nog een tweetal 
maatregelen genomen werden: 
A) Een order komt te laat indien zijn gewenste lasdag (op 
grond van zijn afgegeven levertijd en zijn nabewerkingstijd) 
meer dan de toegestane levermarge verschilt van de horizon. 
Indien de order op meerdere machines gemaakt kan worden en 1 
van deze machines heeft heel weinig te doen, dan zouden we 
willen dat de order op deze machine gemaakt zou worden. 
Doordat deze machine een horizon heeft die veel kleiner is dan 
de (gemiddelde) horizon, zal de order een betere levertijd 
nauwkeurigheid halen op een andere machine ( te vroeg 
inplannen straffen we immers ook af). 
Om dit te voorkomen zeggen we dat een order te laat dreigt te 
komen indien ZIJn gewenste lasdag kleiner wordt dan de 
kleinste horizon van een van de machines waarop de order 
gemaakt kan worden. (De levertijdmarge is vervallen). 
B) We voeren een nieuwe parameter in genaamd de Leegioopgrens. 
Indien de horizon van een machine kleiner wordt dan de 
leegloopgrens maal de horizon rekenen we geen boete voor extra 
ombouwen en kijken we niet naar de mate van voorkeur van de 
order voor de machine. Hierdoor zal deze machine bij een 
dreigende stilstand vaak gekozen worden voor maten die zo 
spoedig mogelijk ingepland moeten worden. 

Beide maatregelen zijn gebruikt bij de tweede run. Er was geen 
tijd meer om run 1 (waarvoor de maatregelen genomen zijn ) 
over te doen. 

TESTRESULTATEN EERSTE RUN 

Tabel 1 

In de eerste te bekijken tabel staan achtereenvolgens per 
week: 
- De hoeveelheid binnengekomen orders, de eenheid is 1000 km 
- De totale geproduceerde hoeveelheid, per 1000 km. 
- De horizon in dagen 
- De totale hoeveelheid kilometers in het systeem, de pijplijn 
genaamd. 

De afgegeven levertijden uitgeplitst naar de 3 categorien 
(de ·termijn orders niet meegerekend) in dagen. 
- Per machine: 

. Pijplijn, d.w.z. de hoeveelheid km in de planrij 
(Ook de reserverij staat vermeld) 
De geproduceerde hoeveelheid 





- 77 -

Tabel 2 
In onderstaande tabel staan achtereenvolgens de ombouwgraden, 
bezettingsgraden en de kleine ombouwgraden per machine per 
maand. 

machine\.maand 1 2 3 4 5 6 

OMBOUWGRADEN 
machine 16 39 34 31 34 33 34 
machine 17 19 26 24 25 24 22 
machine 18 2 7 10 14 17 19 
machine 21 12 11 11 11 11 10 
machine 20 15 16 17 19 20 20 
machine 40 39 32 30 29 30 28 

BEZETTINGS % 
machine 16 60 66 65 61 55 55 
machine 17 80 70 73 67 70 71 
machine 18 98 90 78 78 ·71 71 
machine 21 88 89 89 89 89 90 
machine 20 84 84 83 83 81 80 
machine 40 61 62 69 67 66 69 

KLEINE OMBOUW % 
machine 16 11 11 9 9 8 10 
machine 17 12 14 13 13 13 12' 
machine 18 2 5 4 7 7 7 
machine 21 8 7 6 7 7 6 
machine 20 8 9 10 11 11 12 
machine 40 10 9 8 8 8 8 

Tabel 3 

Hierin bekijken we de gemiddelde levertijd resultaten, de 
eerste twee weken niet meegerekend. 

De laatste twee kolommen, de gemiddelde levertijd het 
percentage dat later komt dan de toegestane speling. kunnen 
het best vergeleken worden met de gewenste levertijden tabel 
uit 4.1 .. ( De eenheden zijn dagen en procenten}. 

gemiddeld gemiddelde groter dan 
% te laat levertijd spe 1 ing 

prioriteit 1 z.s.m. 9.6 0 7 4% 
prioriteit 2 z.s.m. 34,0 1 11 9% 
prioriteit 3 z.s.m. 21.2 4 18 15% 
termijn order pr 2. 23. 1 3 - 11% 
termijn order pr 3 12,1 4 - 14% 

Tabel 4A 
In tabel 4A staat per machine weergegeven het percentage tijd 
dat de machine besteed heeft aan het maken van orders waarvan 
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de machine resp voorkeursmachine, eerste-, tweede- en derde 
reserve machine is. 

voorkeur 1 ste 2 - de 3 - de 
machine,voorkeur machine reserve reserve reserve 

machine 16 90 7 3 
machine 17 96 4 
machine 18 66 26 18 
machine 21 17 22 23 38 
machine 20 100 
machine 40 20 80 

Tabel 4B 

In tabel 4B staat per machine hoeveel kilometer de machine 
gemaakt heeft uitgesplitst naar wat de voorkeursmachine was. 
Zo staat er bijvoorbeeld in rij 2 kolom 1 dat er 410 km op 
machine 16 gemaakt is die machine 17 als voorkeursmachine 
had .. We zien aan deze tabel welke machine werk "aan het 
overnemen" is van de voorkeursmachine. 

mac 16 mac 17 mac 18 mac 21 mac 20 mac 40 

machine 16 9066 109 696 
machine 17 410 10675 
machine 18 8431 1738 133 
machine 21 7651 196 230 1010 3308 
machine 20 17167 
machine 40 4732 1000 

Nog enkele gegevens: 
Totaal aantal ingevoerde orders: 13.246. Hiervan waren er 812 
niet courant. 
Totaal aantal gereedgekomen orders: 10562 
Totaal aantal orders met bandstaalgebrek : 1251. 
Gemiddeld produceerden de machines tesamen 2357 km per week. 

Conclusies 

We beginnen met de resultaten te vergelijken met de gewenste 
levertijden tabel uit 4.1 .. 
We zien dat we de gemiddelde gewenste levertijd voor alle 
categorien ruimschoots halen. (1 week = 5 dagen}. Ook het 
percentage orders dat meer dan de toegestane levertijd te laat 
komt lijkt aanvaardbaar. 
We zien echter dat veel orders te laat komen~ Voor een 
gedeelte is dit te wijten aan het feit dat we gedurende de 
eerste 6 weken meer orders lieten binnenkomen dan we 
verwachten. De gevolgen daarvan staan beschreven in 4.7. (De 
reserveringsfactor} en in 4.6. (De weekprognose}. 
Mocht de oorzaak daarmee niet helemaal verklaard ZlJn dan 
zouden we het verder kunnen zoeken in een andere parameterset 
(kleinere reserveringsfactor, grotere boete factor levertijd 
onnauwkeurigheid of een groter courantheidsmaximum). Een derde 
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mogelijkheid is dat we te vroeg inplannen niet afstraffen 
en/of de toegestane speling verkleinen. 

In tabel 2 zien we dat de machines 16, 17 en 18 geregeld 
stilstonden (stilstand= 100- ombouwgraad- bezettingsgraad). 
Bij machine 18 zien we uit tabel 1 dat dit vooral gebeurt in 
de weken 14 en 22. De pijplijn daalt daarvoor sterk, hetgeen 
waarschijnlijk komt doordat er geen maatgroep geopend wordt. 
(Machine 18 heeft maar 4 maatgroepen). 
Aan tabel 4A en 4B zien we dat de machines 16 en 17 bijna 
alleen maar werken aan orders die deze machines als 
voorkeursmachine hebben. Bovendien zien we dat machine 21 7651 
km gemaakt heeft waarvan machine 16 de voorkeursmachine is. De 
oorzaak van de onnodige (zeker voor machine 16) stilstand 
staat beschreven in de opmerkingen aan het begin van deze 
paragraaf. 

TESTRESULTATEN TWEEDE RUN 

Bij deze tweede run laten we gedurende de eerste 6 weken het 
systeem overvol lopen. We zullen nu de belangrijkste resulaten 
bekijken per maand. 

Tabel 1 en 2 

In de eerste tabel ontbreken de bezettingsgraden. Er trad na 
de eerste week nergens enige stilstand op. De bezettingsgraad 
is dus 100 min de ombouwgraad. 
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maand: 1 2 3 4 5 6 

ORDER - ENTRY 28 12,5 8,1 8,4 9,8 6,6 
GEPRODUCEERD 8,4 12,2 11.7 11,0 11,0 10,3 
HORIZON 18 35 30 22 16 14 
PIJPLIJN 19 19 15 12 12 12 
PRIORITEIT 1 7 11 12 12 9 6 
PRIORITEIT 2 14 20 23 18 12 8 
PRIORITEIT 3 18 32 42 35 25 22 

OMBOUWGRADEN 
machine 16 21 22 18 20 21 23 
machine 17 16 14 19 20 2.0 20 
machine 18 2 3 9 13 14 16 
machine 21 10 10 9 8 8 9 
machine 20 9 10 12 14 17 18 
machine 40 24 22 18 16 17 17 

PIJPLIJN 1000 KM 
machine 16 1.1 1,8 1 '7 1.1 0,7 2. 1 
machine 17 0,9 1.7 0,4 1,1 1.2 0,8 
machine 18 1.9 2,3 1.5 0,7 0,6 0,3 
machine 21 1, 6 3,0 3. 1 1. 8 0,9 1.7 
machine 20 4,0 4,2 3,0 2,3 1 '6 1,5 
machine 40 0,3 1, 2 1.5 1.4 0,8 0,7 
reserverij 8,6 4,6 4. 1 4.0 5,8 5,4 

GEPRODUCEERD 
machin.e 16 1,8 1.9 2.0 1.9 1,3 2,0 
machine 17 1.5 2,2 2. 1 1,8 1,5 1, 5 
machine 18 1.6 2,2 1,9 1.8 1,5 1.5 
machine 21 1.4 1. 9 1.9 1.8 1,8 1,2 
machine 20 2.0 3,0 2,8 2.8 2,5 2,6 
machine 40 0,5 1,0 1.2 1 . 1 1 • 1 1,0 

Tabel 3 

gemiddeld gemiddelde groter dan 
% te laat levertijd speling 

prioriteit 1 z.s.m. 9,9 0 10 5% 
prioriteit 2 z.s.m. 40. 1 1 17 20% 
prioriteit 3 z.s.m. 19,9 4 30 22% 
termijn order pr 2. 19,8 4 - 17% 
termijn order pr 3 10,1 2 - 13% 

Tabel 4A 
In tabel 4A staat per machine weergegeven het percentage tijd 
dat de machine besteed heeft aan het maken van orders waarvan 
de machine resp voorkeursmachine, eerste-, tweede- en derde 
reserve machine is. 
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voorkeur 1 ste 2 - de 3 - de 
machine,voorkeur machine reserve reserve reserve 

machine 16 82 15 3 
machine 17 80 20 
machine 18 53 36 11 
machine 21 21 37 21 21 
machine 20 100 
machine 40 20 80 

Tabel 4B 

In tabel 4B staat per machine hoeveel kilometer de machine 
gemaakt heeft uitgesplitst naar wat de voorkeurs machine was 

mac 16 mac 17 mac 18 mac 21 mac 20 mac 40-

machine 16 10814 186 1870 
machine 17 2873 10586 
machine 18 8912 2865 524 
machine 21 5205 524 123 1713 4093 
machine 20 17421 
machine 40 5638 1186 

Conlusies 

We zien. in vergelijk tot de eerste run, dat we gemiddeld meer 
kilometers per week maken, namelijk 2650 i.p.v. 2357. Deze 12% 
stijging is als volgt verklaarbaar: Bij de eerste run lag de 
gemiddelde ombouwgraad (gemiddeld over alle machines) op zo'n 
22% en de bezettingsgraad op zo'n 73%. Er was dus ongeveer 5% 
stilstand. Bij de tweede run bouwden we gedurende de laatste 3 
maanden voor 16% van de beschikbare tijd om (winst 6%). 
Stilstand was er niet (winst 5%). 
Uit tabel 3 van beide runs zien we dat de tol betaald wordt 
door een grotere levertijd. Ook de levertijdnauwkeurigheid van 
prioriteit 2 orders is minder. 
Een plus punt is dat machine 16 meer orders gemaakt heeft die 
machine 20 of 21 als voorkeursmachine hebben. Waarschijnlijk 
komt dit door het veranderen van de manier waarop 
gecontroleerd wordt of een order te laat dreigt te komen. (zie 
opmerking 3A aan het begin van deze paragraaf). 

De enigste machine waarover geen tevredenheid bestaat is 
machine 18. Deze machine bezit slechts 1% aan orders die 
alleen op de machine gemaakt kunnen worden. 84% van de orders 
die op de ·18 gemaakt kunnen worden kunnen dit ook op machine 
21. (Zie 3.5 "de verdeling over de machines"). 
Deze 84% bestaat slechts uit een viertal maten. Indien deze 
maten om wat voor reden dan ook een tijd lang op een andere 
machine (dus de 21) gemaakt worden loopt de 18 leeg. 
Het probleem is nu dat deze maten op machine 21 in maatgroepen 
vallen waarin zich enkele incourante maten bevinden die alleen 
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maar op machine 21 gemaakt kunnen worden. Indien we een 
dergelijke maat, die alleen op machine 21 te maken is, moeten 
inplannen zullen we hiervoor op machine 21 een maatgroep 
moeten openen. Doordat deze maatgroep dus de super courante 
maten {die machine 18 als voorkeursmachine hebben) bevat en 
bovendien de horizon van machine 21 altijd vrij groot is, 
wordt er een groot reserveringsinterval geopend. Hierin 
verdwijnen dan voor de komende dagen (weken) de maten die 
machine 18 zo hard nodig heeft. 
Een oplossing voor dit probleem (echter geen elegante !) is de 
pas ingevoerde leegloopgrens een grote waarde te geven. 
Hierdoor kunnen de maten weer op machine 18 een interval 
openen zonder dat doorvoor boete punten in rekening worden 
gebracht. 
(Dit probleem is niet op te lossen door middel van andere 
parameters te veranderen). 
Een betere oplossing is natuurlijk bij het berekenen van de 
initiele beschikbare ruimte (zie 4.4.} rekening te houden met 
de "bestemdheid" van de orders. 
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HOOFDSTUK 8 

AANBEVOLEN UITBREIDINGEN 

§ 8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we een aantal nog toe te voegen 
uitbreidingen bespreken en eventueel een aanpak voorstellen. 
We onderscheiden een tweetal uitbreidingen, te weten model- en 
test uitbreidingen. De zogenaamde gevoeligheidsanalyse, het 
analyseren van modelparameter veranderingen, valt onder de 
categorie test uitbreidingen. Deze wordt besproken in 
paragraaf 8.7. 
We zullen in de volgende paragrafen eerst een aantal (op zich 
zelf staande) model uitbreidingen bespreken, te weten: 
8.2. De gerelateerde orders 
8.3. De offertes. 
8.4. Annuleringsprocedures. 
8.5. Capaciteitcontrole voor de lange termijnorders. 
8.6. Integratie van de dikwandige lasmachines. 

§ 8.2 De gerelateerde orders 

Inleiding 

Een klant plaatst een bestelling bij VBF. Deze bestelling 
I I 

bestaat uit een of meer orders. Een aantal van deze orders 
wenst de klant gelijktijdig te hebben. En dergelijke wens kan 
ook van de afdeling transport komen. Orders die gelijktijdig 
geleverd moeten worden groeperen we in een zogenaamde 
ordergroep en noemen we gerelateerde orders. (Een ordergroep 

I I 

mag uit een order bestaan, daarover later meer). 
Schematisch kunnen we de groepering als volgt weergeven. 

BESTELLING 

ORDERGROEP 

ORDER ORDER 

VBF terminologie 

ORDER 

ORDERPOST 

ORDER
POST
DEEL

LEVERING 
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Probleemstelling 

De planner moet aan een ordergroep een levertijd afgeven. Het 
kan zijn dat de klant een gewenste levertijd heeft. Indien 
deze levertijd voldoende groot is kan deze geaccepteerd 
worden. In de overige gevallen (geen levertijd en een korte 
levertijd) zal het planningssysteem een de levertijd 
voorstellen. Dit gebeurt door de orders afzonderlijk in te 
plannen. De order met de hoogste levertijd bepaalt de 
voorgestelde levertijd. Indien deze levertijd niet 
geaccepteerd wordt zal, indien mogelijk, het planninngssysteem 
de kritieke order inplannen door deze een hogere prioriteit te 
gegeven. 
Indien een levertijd overeengekomen is zal het planningsysteem 
de levertijd van de ordergroep moeten bewaken. Dit gebeurt 
door het geregeld controleren van de verwachte levertijden van 
de elk der orders en indien noodzakelijk en mogelijk deze te 
verhogen. 

We zullen, alvorens de inplanningsmethodiek van gerelateerde 
orders te bespreken, eerst enkele begrippen introduceren. 

Begrippen 

Maximale levertijd. Dit is de levertijd die toegezegd is aan 
een ordergroep en is dus voor de planner een bovengrens. Alle 
orders uit een ordergroep hebben een apart levertijdstip (ze 
worden op verschillende plaatsten ingepland). De maximale 
levertijd is een bovengrens voor alle individuele orders van 
de ordergroep. 
De maximale levertijd dient niet verward te worden met de 
groeplevertijd: 
De groeplevertijd is het maximum van de verwachte levertijden 
van de orders behorende tot die groep. 

We streven er nu naar de (dynamische) groeplevertijd kleiner 
te houden dan de maximale ('afgegeven') levertijd. 

Het produktieplanningsproces van een ordergroep verloopt nu in 
twee hoofdstappen. 
1). Het bepalen van de maximale levertijd. 
2). Bewaak, en verhoog indien echt nodig, de maximale 
levertijd. 

ad 1) 
We geven alle orders uit een ordergroep de laagste prioriteit 
(3). (Het starten met zo'n lage prioriteit voorkomt het 
onnodig vroeg inplannen van orders). 
Het produktieplan berekent nu, op de manier zoals in hoofdstuk 
4 beschreven staat, de levertijden van elk der orders. 
Deze worden gemeld aan de planner. De planner kan vervolgens: 
A. De levertijden accepteren. De maximale levertijd wordt nu 
de groeplevertijd (eventueel vermeerderd met een speling, 
hetgeen het bewaken van de levertijden vergemakkelijkt). 
B. De levertijden niet accepteren. Om een kortere levertijd te 
krijgen kan hij nu: 
B1. Van enkele orders de prioriteit verlagen. Het proces 
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herhaalt zich dan. 
B2. Een maximale levertijd (bijvoorbeeld de gewenste 
levertijd) opgeven aan het systeem. Het systeem zal dan d.m.v. 
het verlagen van orderprioriteiten proberen de groeplevertijd 
kleiner te krijgen dan de maximale levertijd. Indien dit niet 
lukt volgt een melding. 
Opmerkingen. 
- De planner kan ook met B2 beginnen, hij verliest dan 
informatie. 

Een andere inplanningsmethodiek is alle orders in de 
reserverij zetten met de maximale levertijd. Dit heeft echter 
als nadelen: bewaking van levertijd van orders in de 
reserverij is moeilijk en somige orders die nu inplanbaar zijn 
(doordat er een geschikte reserveruimte is) zijn dat mischien 
niet meer op het moment dat ze ingepland moeten worden (omdat 
ze anders te laat dreigen te komen). 

ll 
Iedere 1 of 2 dagen {dagteller2. zie 4.1) wordt gecontroleerd 
of de groeplevertijd {d.w.z.de maximale verwachte levertijd 
van een order uit die ordergroep) op dat moment groter wordt 
dan de maximale {afgeven ) levertijd. 
Indien een order te laat dreigt te komen wordt deze 
heringepland met een hogere prioriteit. Als dit niet mogelijk 
is { d.w.z.de order had reeds de hoogste prioriteit), dan 
wordt dit gemeld. Er zijn dan 2 mogelijkheden: 
1. De order wordt geannuleerd. 
2. De maximale levertijd wordt verhoogd. De nieuwe hoogte 
wordt bepaald op dezelfde manier als bij hoofdstap 1. 
Welke van de 2 oplossingen gekozen wordt zal besloten worden 
door overleg met de klant, verkoper en planner. Door een 
voldoende grote marge te nemen tussen de groeplevertijd en de 
maximale levertijd wordt de kans dat een dergelijke vervelende 
procedure moet plaats vinden verkleind. 

Er onstaat nu het beslissingschema van figuur 8.1. 
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PLANNINGSMETHODIEK VOOR ORDERGROEPEN. 
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DE WANDSCHEIDING HEEFT BETREKKING OP DE MENS/MACHINE RELATIE. 
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§ 8.3 De offertes. 

I 

Een van de taken van het produktieplan is het afgeven van 
levertijden aan offertes. Niet alle offertes worden orders, 
maar als een offerte een order wordt zouden we graag zien dat 
de toegezegde levertijd aan de offerte ook nog voor de order 
moet gelden (marges in acht genomen). 
Binnen VBF is er een discussie gaande hoe de afgegeven 
levertijden bewaakt moet worden. Ook is de geldigheidsduur van 
de afgeveven levertijd aan de offerte een punt van discussie. 
Met grote waarschijnlijkheid kan aangenomen worden dat het 
produktieplan de taak van het afgeven van een levertijd, de 
levertijd bewaking en het geven van een geldigheidsduur op 
zich zal nemen. We bekijken nu diverse manieren waarop de 
bewaking kan plaats vinden (het afgeven van de levertijd 
gebeurt op dezelfde manier als het afgeven van een levertijd 
aan een order; de geldigheidsduur hangt sterk af van de 
gekozen manier en zal d.m.v. experiment moeten worden 
vastgesteld}. De meest besproken manieren van 
levertijdbewaking zijn: 

1. Doe niets en plan de offerte op het moment dat ·deze een 
order geworden is op de normale manier in (dus zonder rekening 
te houden met zijn afgegeven levertijd). 

2. Plan de offerte in. Dit kan: 
A. Met capaciteitbeslag (al dan niet voor 100%). 
B. Zonder capaciteitsbeslag. 
Situatie A bevat dan (plannings) regels waardoor de offette 
van inplanplaats kan veranderen indien de capaciteit nodig is 
voor harde orders. Bovendien zijn de offertes onderling 
voorzien van prioriteiten. 

3. Plan de offerte niet in maar verwerk de verwachte 
capaciteit, die de offerte met een zekere kans in een bepaalde 
week zal bezetten, in de weekprognose. Dit is de aanpak zoals 
voorgesteld in paragraaf 4.6 ("De weekprognose''). 

De voorkeur van de schrijver gaat uit naar 2.A mits VBF goed 
in staat is te zeggen wat de kans is dat de offerte een order 
wordt. (Bovendien moet deze kans voldoende groot zijn!). 
Indien dit niet mogelijk is loopt men met 2A het risico het 
produktieplanningsysteem "op te blazen". Verder zal het 
moeilijk zijn om goede planningsregels te maken voor het geval 
de verwachtig (incidenteel} niet uitkomt. 
De tweede voorkeur gaat uit naar situatie 3. 
Voorstel 1 heeft de eenvoud als grote voordeel. Om die reden 
is het eerst verstandig het functioneren van deze aanpak als 
eerste te bekijken. Hiervoor is er in samenwerking met het 
project orderverwerving een klein experiment gedaan: 
We gaven een 30 tal offertes een levertijd. Indien deze na 1 
week een order zouden worden kreeg 90% een levertijd welke 
niet meer dan de toegestane speling {2.5 dagen voor prioriteit 
2 en 7.5 dagen voor prioriteit 3 ) verschilde dan de levertijd 
die die offerte kreeg. Na 2 weken was dit percentage 70%. 
Indien deze resultaten aanvaarbaar zijn zal er wat uitvoeriger 
getest kunnen worden 
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§ S.4. Annuleringsprocedures 

Het produktieplan verstaat onder een orderannulering het 
verwijderen van een order op de ingeplande plaats in het 
produktieplanningssysteem en het {eventueel} opvullen van de 
ontstane vrije capaciteit. Het is mogelijk dat de order 
{eventueel met gewijzigde attribuutwaarden, zoals bijvoorbeeld 
de prioriteit} opnieuw ingepland moet worden. 
Orderannulering kan nodig zijn omdat: 
1} De afdeling verkoop besluit tot orderannulering {opzegging 
contract, wanbetaling, .. }. 
2} Verkoop meldt een atrribuutwijziging. Bij de meeste 
attribuutwijzigingen hoeft niet tot een annuleringprocedure 
over gegaan te worden. Echter veranderingen in prioriteit of 
maatgeving zullen bijna altijd een annuleringsprocedure tot 
gevolg hebben. 
3} Inkoop meldt grondstofgebrek. 

I 

4} Ernstige fabricage storingen. Een van de mogelijkheden om 
de achterstand dan in te halen is het annuleren van orders. 

We zullen nu een drietal mogelijke annuleringsprocedures 
bespreken. 

1. Passiviteit. Het produktieplan verschuift nu automatisch 
alle volgende orders wat.op naar voren. 

I I 

2. Wijs de vrij gekomen ruimte toe aan een van de volgende 
reserveringsintervallen of aan de maatgroep van de order zelf 
{bijvoorbeeld aan een interval waarvoor tot dusver meer dan 
verwacht is binnengekomen}. 
Het voordeel boven 1 is o.a. dat orders nä dit gekozen 
interval niet te vroeg klaar zullen komen. 

3. Zoek naar vervangende order{s}. 
Deze order(s} kunnen komen uit: 
a} Een verder weg gelegen maatgroep van dezelfde machine. 
b) Een planrij van een andere machine. 
c) De reserverij. 
d} Nieuwe orders. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een 
nieuwe order een extra korte levertijd af te geven. 
Welke keuze het beste is hangt af van vele criteria {hoeveel 
komen orders nu te vroeg of te laat, wel of geen drukke 
periode •.. }. 

Op dit moment werkt het planningsmodel met annuleringprocedure 
1. Een betere procedure kan nuttig ZlJn doordat een order 
gemiddeld ·4 keer van attribuutwaarde wisselt alvorens 
gereedmelding plaats vindt. Bovendien is het aantal orders dat 
geannuleerd wordt zeker niet verwaarloosbaar {exacte cijfer 
zijn niet aanwezig). · 
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§ 8.5 Capaciteitcontrole voor de lange termijn orders 

Inleiding 

Capaciteitcontrole is primair een taak van het capaciteitplan. 
Echter het produktieplan geeft ook levertijden af aan orders 
die op langere termijn geleverd moeten worden. Deze 
levertijdafgifte geeft verplichtingen. Indien veel orders van 
een zelfde maat ongeveer de zelfde levertijd (leverweek) 
krijgen, onstaan capaciteitproblemen op het moment dat die 
leverweek nadert. 
(VBF heeft veel 'seizoensmaten' !.) 

Zo'n 30% van de binnengekomen orders in het 
produktieplanningssysteem zijn termijnorders. Al deze orders 
worden met hun opgegeven levertijd geaccepteerd zonder 
controle op capaciteit. Er wordt ook geen capaciteit 
gereserveerd. 

VOORSTEL TOT VERBETERING 

-Maak van de reserverij een echte rij. 

De reserverij is eigenlijk geen rij. Het is een verzamelbak 
met submaatgroepen (vanwege rekengemak) waar zo nu en dan 
maten(!) uitgeplukt worden en waarvan om een aantal dagen 
gekeken wordt of er geen orders ·veel te laat dreigen te komen 
(zonder er naar te kijken op welke machine de order gemaakt 
zou moeten worden). 
(De submaatgroeprij is niet gesorteerd op tijd ). 
Maak van de reserverij een rij die: 
1. Toegewezen is aan een machine. 
2. Ongeveer aanvangt waar de planrij stopt. 
3. Submaatgroepen bevat. 
4. Per submaatgroep een aanvangstijdstip en een reserveruimte 

bevat. De grootte hiervan wordt niet bepaald door de 
weekprognose maar bepaald uit het capaciteitenplan 
(afhankelijk van de ingeschatte capaciteit voor de submaat
groep op die lasmachine). 

Veranderde inp(anmethodiek {sumier): 

-Indien het verwachte lasaanvangsttijdstip van de laatste 
order uit de planrij kleiner is geworden dan het verwachte 
lasaanvangsttijdstip van de eerste order uit de reserverij 
wordt de eerste submaatgroep uit de reserverij toegevoegd aan 
de planrij. Hierbij worden alle overige submaatgroepen, 
behorende bij de nieuwe maatgroep, gezocht in alle (!) 
reserverijen. Deze worden mee ingepland indien ze binnen de 
inplanmarge van de reserverij vallen. De geopende maatgroep 
wordt nu wel meteen gesloten. 

- Spoedorders 
Deze worden bij de eerst voorkomende submaatgroep, behorende 
bij de spoedorder, ingepland. Hierbij wordt niet meer gekeken 
naar de extra ombouwtijd. voorkeursmachine, verloren tijd en 
de beschikbare ruimte. 



-Hiermee vervallen: 
Het grote ombouw criterium. 
spoedreserveringsfactor 
extra tijd categorie 3 orders 
gewichtscoefficienten 
vaste extra tijd 
prioriteit 1 grens 
minimale levertijd 
minimale reserverings grootte 
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Het is niet zeker 
zullen leiden. 
uitgetest worden. 
uitgevoerd. 

dat de voorstellen ook alle tot verbetering 
Hiervoor moeten ze eerst uitgewerkt en 

Om prioriteits redenen is dit nog niet 

§ 8.6. Integratie van de dikwandige lasmachines. 

Binnen VBF wordt binnenkort een projectgroep opgestart dat 
gaat onderzoeken of het wenselijk is het dik- en dunwandige 
produktieprocessen te integreren. Grote problemen worden bij 
eventuele integratie niet verwacht (en zeker niet indien men 
besluit in de toekomst ook de dunwandige buizen 'voorraad 
gestuurd' te gaan produceren,. hetgeen nu al gebeurt bij het 
dikwandigproces). 

§ 8.7 De gevoeligheidsanalyse. 

Inleiding 
Onder de gevoeligheidsanalyse verstaan we het analyseren van 
de verschillen in de uitvoer van het produktieplanningssysteem 
ten gevolge van een veranderde invoer. 
We onderscheiden twee typen van invoer: de te sturen invoer, 
n.l. de modelparameters en de weekprognose, en niet te sturen 
invoer, n.l. het orderaanbod. 

(Dit is een bekend regelsysteem probleem, dat binnen deze 
theorie als volgt schematisch wordt weergegeven: 

~(orderaanbod} 
F(modelparameters,prognose) Resulaten(F,G) 

J I 

t terug koppeling 

) 
Exogene en endogene variabelen. 
In paragraaf 5.5.{"De gebruikte startwaarden van de 
modelparameters") zien we dat we 15 modelparameters hebben. We 
zullen deze exogene variabelen noemen. 
We beschouwen de volgende endogene {uitvoer) variabelen: 
1. De afgegeven levertijden. 
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2. De levertijdnauwkeurigheid. 
3. De bezettingsgraad. 
4. De ombouwgraad. 
De eerste twee bekijken we per categorie. {1 zouden we mogen 
vervangen door 'de gerealiseerde levertijden'.) 
De bezettings- en ombouwgraden kunnen eventueel per machine 
bekeken worden. 
Opmerking: Of de ombouwgraad daadwerkelijk een endogene 
variabele is staat ter discussie. De bezettingsgraad is wel 
een endogene variabelen. Dit omdat we simulatie runs gaan 
uitvoeren van een beperkte duur {3 maanden). Het orderaanbod 
is in deze periode voor iedere run gelijk, maar om de runs 
onderling te kunnen vergelijken is het belangrijk te weten 
hoeveel er van de orders in de periode gemaakt zijn en hoeveel 
er aan het eind van de periode nog in de plan- of reserverijen 
staan. Dit kunnen we uit de bezettingsgraad halen. 

De omvang van het probleem 

We hebben 15 exogene en {minimaal) 10 {3+5+1+1) endogene 
variabelen. Alle endogene variabelen hangen in meer of mindere 
mate af van alle exogene variabelen. We willen nu in een 
beperkt aantal runs een redelijke schatting van deze 
afhankelijkheden hebben. {Het aantal toegestane runs hangt af 
van de mogelijkheid de programmatuur over te zetten naar de 
nieuwe VBF computer, de Sperry 1100). 
Bovendien willen we weten hoe het systeem zich gedraagt bij 
een sterk veranderend orderaanbod. 

Enkele voorstellen voor een aanpak van de 
gevoeligheidsanalyse. 

AANPAK A: De gevoeligheidsanalyse m.b.v. een kostenfunktie. 

Stap 1. Eerst wordt het aantal endogene variabelen beperkt 
door van enkele variabelen hun onderlinge verhouding vast te 
veronderstellen. {Bijvoorbeeld courantheidsmaximum categorie 3 
is twee maal die van categorie 2: grote ombouwconstante is 
vier maal de kleine ombouwconstante). 

Stap 2. Geef alle endogene variabelen een gewicht. Dit 
resulteert in een zogenaamde Rostenfunctte. 

3.We willen eerst het planningsproces bestuderen bij een goede 
prognose. Dit is mogelijk doordat we een periode simuleren uit 
het verleden (bijvoorbeeld de eerste 3 maanden van 1986) en we 
dus de orderaankomst precies kennen. 

4. We bekijken nu achter elkaar steeds enkele waarden van een 
exogene variabele. Die waarde die het minimum van de 
kostenfunktie oplevert wordt gekozen. We verwachten dat er nu 
zo'n 100 runs gedaan zullen zijn. 

5. We hebben nu een parameterset waarvan de kostenfunctie een 
lage waarde heeft. Verander nu elk der parameters met plus en 
min 10%. De verandering van elk der endogene variabelen wordt 
nu geregistreerd. {Hier wordt lokale lineairiteit 
verondersteld.) 
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6. We herhalen stap 4 met een matige en vervolgens met een 
slechte prognose. 

Kritiek op deze aanpak: 
-Je weet bij 4 niet hoever je van het optimum van de 
kostenfunctie afzit. 
-Andere gewichten kunnen bij 3 tot heel andere conclusies 
leiden. 
-Uit een kleine verlaging van de waarde van de kostenfunctie 
bij 4 mag je geen conclusies trekken. 
-Lineairiteit wordt verondersteld terwijl uit een onderzoek al 
bleek dat enkele endogene variabelen kwadratisch afhingen van 

I I 

de reserveringsfactor (een van de belangrijkste exogene 
variabelen). 

AANPAK B: Een uitbreiding van aanpak A 

Deze aanpak kent twee grote verschillen met aanpak A: 
-Er worden meerdere kostenfunkties gebruikt. 
-Er wordt eerst onderzocht welke exogene variabelen belangrijk 
zijn. Alleen met deze variabelen wordt er uitvoerig getoetst. 

Stap a. 
Laat een aantal deskundigen (3-5) afzonderlijk 
gewichtscoëfficienten bepalen voor een kostenfunktie. 

Stap b. 
Voer nu stap 1 uit aanpak A uit. 

·stap c. 
I I 

We veranderen nu met plus en min 10% steeds een exogene 
variabele. 
Een verandering kan leiden tot: 
1) Een geringe verandering bij alle kostenfunkties. 

. I I 

2) Veel variatie bij tenminste een kostenfunktie. 
In geval 1 noemen de exogene variabelen ongevoelig. 
twee noemen we de exogene variabelen voorlopig(!) 

I I 

In geval 
gevoelig. 

Het kan namelijk zijn dat 
veranderd vanwege slecht 

slecht een kostenfunktie sterk 
gekozen gewichtscoëfficienten. Dit 

moet uit overleg volgen. Ook wordt er d.m.v. 
kostenfunktie gekozen. 

Stap d. 
Stap 5 uit aanpak A volgt nu met het verschil dat: 
-Alleen de gevoelige variabelen meegenomen worden. 

I I 

overleg een 

-Nu met meer dan twee waarden getest worden om eventuele 
kwadratische afhankelijkheid te kunnen constateren. 

stap e. 
Stap 6 uit aanpak A. 
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AANPAK c: Statistische proefopzet 

Stap 1 
I I 

Bekijk steeds de resultaten van een endogene variabele terwijl 
we een exogene variabele een stuk of vijf waarden geven {houd 
alle overige exogene variabele constant). Fixeer de exogene 
variabele op zijn en een aanvaarbaar hoge en lage waarde aan. 

Stap 2 

We hebben nu een redelijke boven en ondergrens gevonden voor 
iedere exogene variabele. Deze worden dan gebruikt bij een 
statistische proefopzet. (zie literatuurlijst [5]) 
We vinden nu de afhankelijkheid van de endogene variabie met 
elke exogene variabelen. 

Stap 3 

Neem vervolgens de volgende te bekijken exogene variabele. We 
herhalen nu 1 en 2 voor alle (interessante) exogene 
variabelen. 
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HOOFDSTUK 9 

SAKMENVATTING 

In dit hoofdstuk zullen de voornaamste punten 
voorgaande hoofdstukken besproken worden. 

Hoofdstuk 1 

uit de 

Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk. Naast een algemene 
inleiding over de buizenfabriek VBF wordt het probleem 
besproken waar we ons mee gaan bezig houden en wordt de 
opdracht geformuleerd. De opdracht bestaat o.a. uit het 
beschrijven en uittesten van het produktieplanningssysteem 
voor alle 6 de dunwandige lasmachines. Een tweede opdracht was 
het in gereedheid brengen van het planningssysteem om te 
kunnen starten met het paralleldraaien. 

Hoofdstuk 2 

In hoofdstuk 2 komt de funktionele organisatie binnen VBF aan 
bod, waarbij we ons beperken tot datgene dat beperking heeft 
op de produktieplanning. Een nieuwe planningsgedachte leidt 
tot veranderingde taken {funkties). De plannen hiervoor ZlJn 
begin 1986 ontwikkeld en centraal hierin staat de zogenaamde 
pyramide. · 

Hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 3 staan gegevens over de lasmachines en de 
buizen. In dit hoofdstuk wordt tevens aangetoond dat we een 
echt order/machine toewijzingsvraagstuk hebben. 

Hoofdstuk 4. 

In hoofdstuk 4, het omvangrijkste hoofdstuk, wordt het nieuw 
ontwikkelde (en uitgebreide) produktieplanningssysteem 
uitvoerig uitgelegd. In dit hoofdstuk worden tevens veel 
gebruikte begrippen. zoals bijvoorbeeld de begrippen plan- en 
reserverij, submaatgroep, weekprognose en reserveringsfactor. 
Verder wordt de invoer benodigd door het 
produktieplanningssysteem apart beschreven. 

Hoofdstuk 5 

Alvorens met het·paralleldraaien te kunnen beginnen moeten een 
aantal problemen opgelost worden. Op te lossen problemen ziin 
o.a. ontbrekende invoergegevens. het vinden van een goede 
startsituatie van het produktieplanningssysteem, het vinden 
van goede startwaarden voor de modelparameters en het vinden 
van toetsingsciteria. 
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Hoofdstuk 6 

Er di•nde veel extra programmatuur ontwikkeld te worden om met 
het simulatieprogramma te kunnen gaan parallel draaien. In 
hoofdstuk 6 staan de ontwikkelde programma's en bestanden 
beschreven. Tevens is er in dit hoofdstuk informatie 
(benodigde invoer en uitvoer en diverse noodzakelijke 
processen) te vinden voor de bouwers van het uiteindelijk te 
ontwikkelen operationele systeem. 

Hoofdstuk 7 

In dit hoofdstuk staan de resultaten gepubliceerd van 
simulaties van het produktieplanningsmodel en reële 
invoergegevens uit 1985. (De aannames en beperkingen waaronder 
het model functioneerde staan in hoofdstuk 4 ). 
We zien dat het nieuwe planningsmodel in staat is korte en 
redelijke betrouwbare levertijden te realiseren. Verder zien 
we dat het systeem zich zelf vrij snel "hersteld" indien het 
om wat voor reden tijdelijk te vol zou lopen. 
Toch kunnen de resultaten waarschijnlijk nog verbeterd worden. 
Dit kan door d.m.v. een gevoeligheidsanalyse tot betere 
stuurparameters te komen. Verder presteert lasmachine 18 zo nu 
en dan slecht door een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden. Ook hiervoor zal (door modeluitbreiding) en 
oplossing gevonden moeten worden. 

Hoofdstuk 8 

In hoofstuk 8 worden een aantal (waarschijnlijk noodzakelijke) 
uitbreidingen besproken. We onderscheiden hierin twee typen. 
de test en model uitbreidingen: 

Er dient een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd te worden om 
goed te kunnen 'sturen' met de modelparameters. 
-Indien blijkt uit het paralleldraaien dat in de werkelijkheid 
orderannulatie veelvuldig voorkomt dient in het model een 
betere annuleringsprocedure te komen. Ook kan het zijn dat de 
resultaten verbeteren indien we bij het plaatsen van orders in 
de zogenaamde reserverij rekening houden met de te verwachten 
beschikbare capaciteit. Tevens dient er een oplossing gevonden 
te worden hoe offertes en gerelateerde orders (orderposten) in 
het produktieplan verwerkt dienen te worden. 

J J 

Voor de meeste uitbreidingen zijn een of meer voorstellen 
gedaan. 
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BIJLAGE 
In deze bijlage gaan we trachten aannemelijk te maken dat: 
1. De reserverings factor behoort af te hangen van de 
courtbeid van de maatgroep. 
2. We de hoeveelheid extra ruimte goed kunnen schatten d.m.v. 
een aantal keer de wortel uit de verwachte hoeveelheid. 
We voeren dit uit door eerst een wat algemeen probleem te 
bekijken: 
Veronderstel 
We hebben de beschikking over een tijdsafhankelijke prognose 
PR(t). 
Definitie: 
PR(t) is de verwachte hoeveelheid van een produkt tussen nu 
(t=O) en tijdstip t.(PR(t) is monotoon niet dalend} 
De dimensie van PR(t) is het aantal lasuren. 
Probleem 
We willen nu berekenen 
gegeven tijdstip t 1 

voldoende gereserveerd 
en l 0.5). 
Oplossing 

hoeve~l we moeten reserveren op een 
onder de voorwaarde: de kans dat we 
hebben is gelijk aan a. ( a is gegeven 

(Een aandachtige lezer merkt op dat we te weinig gegevens 
hebben) 
Defineer de stochast X(t) als de hoeveelheid binnengekomen 
produkten tussen nu en t. 
Het probleem wordt dan : bereken x zodanig dat P( X(t 1 )~ x)=a. 
Om verder te kunnen moeten we de verdelingsfuntie f{x) weten. 

We weten f(O)=O, E(x) = Jx
00

f(x) dx =PR(t 1 ). We weten verder 
. 0 

weinig zeker over f(x). We zullen dan ook f(x) gaan benaderen 
met een bekende verdelingsfuntie. 
De erlang verdeling (met v > 4) ko~t qua vorm in aanmerkingen, 
doch heeft en heel andere betek&nis. 
De poison verdeling lijkt logischer. PR(t) bestaan namelijk 
uit de som van een aantal orders wiens binnenkomst proces goed 
met een poison proces te benaderen is. De orders hebben echter 
niet dezelfde grootte, hierdoor is de som niet meer poison 
verdeelt. We zien ook dat de poison verdeling niet voldoet 
omdat daarmee de variantie van de verdeling vast zou liggen 

(J PR(t 1 ) ). 

Een derde verdelingsfunctie is de normaalverdeling. Deze kan 

f{x) waarschijnlijk goed benaderen in de omgeving van t 1 
1 . We 

zullen de normaalverdeling gebruiken. Hierbij nemen we aan dat 
t 1 voldoende groot is zodat 

(a onbekend) 

2 1Met behulp van een ~ toets kunnen we controleren of deze 
benadering gerecht vaardigd is. 
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P(X(t 1 ) ~x) =a ~ 
P( ( X(t 1 )-~(t 1 ))/a(t 1 ) ~ (x-~(tt))/a(tt) ) =a ~ 
'( (x(t 1 )-~(t 1 )/a(tt) )=a ~ 
Doordat a z 0.5 is ' inventeerbaar. 

X(~t)= ~(t 1 ) + a(t 1 )*'- 1
(a) 

We hebben zoals verwacht een gegeven tekort: de variantie. 
Dit is logisch, hoe meer onnauwkeuriger de prognose hoe meer 
we moeten reserven om met een kans a voldoende gereserveerd te 
hebben. 
Als schatter van ~{t 1 ) nemen we uiteraard PR(t 1 ). 

a{t 1 ) gaan we schatten. We doen dit voor verschillende 
tijdstippen t 1 ( 1 - 5 weken). We nemen hiervoor diverse maten 
en een eenvoudige prognose. PR(t)= constante * t. Met de 
constante gelijk aan een jaarafzet gedeelt door het aantal 
weken. 

Vervolgens vo~rden we een experiment uit. We keken naar de 
binnenkomende orders (in lasuren) per maatgroep per 1, 2, 3, 
4, en 5 weken. (De horizon wordt zelden groter dan 5 weken). 
We zagen dat: 
- Hoe couranter de maatgroep hoe kleiner de variantie. 
- De variantie in de tijd beter te benaderen is met een wortel 
achtige funtie dan met een eerste graadsfunktie. 
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1. INLEIDING 

1.1 De probleemstelling. 

VBF is een fabriek die stalen buizen maakt in diverse lengten, vormen, 
en diktes. 
De buizen worden onderscheiden in 2 groepen: de dik en dun wandige 
buizen. We houden ons hier alleen bezig met de dunwandige buizen. 
Om uit lange repen bandstaal buizen te kunnen maken moeten er een 
aantal stappen genomen worden die er beknopt besproken als volgt 
uitzien: 
1) Slitten (1 a 3 dagen) De repen bandstaal worden in de juiste breedte 

gesneden. 
2) Lassen . De repen bandstaal worden in de ronde vorm gebogen, aan 

elkaar gelast en voorzien van het juiste profiel. 
3) Nabewerken (0 a 10 dagen ) De buizen worden van hun exacte lengte 

voorzien ,verzinkt, .•• 

Bij het lasproces moet de lasmachine omgebouwd worden indien er een 
order gemaakt gaat worden met een andere maat. 
Dit ombouwen kost tijd, die afhangt van het verschil tussen de nu draaiende 
maat en de volgende maat. Dus bij orders van ongeveer dezelfde 
maat hoeft niet zoveel omgebouwd te worden. 
Daarom gaan we alle orders groeperen naar maat. Zo ontstaan er maatgroepen. 
Als we nu moeten ombouwen binnen een maatgroep dan spreken we van 
een kleine ombouw. Ombouwen tussen 2 maatgroepen noemen we een grote 
ombouw. Om niet te veel tijd te verliezen aan het ombouwen, lassen 
we het liefst zoveel mogelijk orders van dezelfde maatgroep achterelkaar. 
Dit heeft dan wel tot het gevolg dat orders uit een andere maatgroep 
lang moeten wachten (te lang !) • Het is daarom nooàzakelijk een flexibel 
produktieplan te maken. Het produktieplan vertelt op welke manier we 
de orders het verstandigst aan de machines kunnen toewijzen zodat 
deze zo snel mogelijk gelast kunnen zijn.Inmiddels is hiervoor een 
computerprogramma ontworpen. 

1.2 Doel van het produktieplan programma. 

Dit verslag gaat in zijn geheel over hoe het produktieplan is 
opgebouwd volgens het ontworpen programma. 
Let op ! Het is dus hier niet de bedoeling om uit te leggen hoe het 
produktieplan werkt, maar hoe het produktieplan programma werkt. 
Dit gebeurt in hoofdstuk 4. 
Dit is een groot verschil omdat dit laatste een andere (ingewikkelder) 
indeling heeft, en bovendien veel gedetailleerder is. We moeten 
bijvoorbeeld rekening houden met aanloopvoorwaarden(lege arrays, 
lege orders) ,veel hulpvariabelen en procedures met hun betekenissen. 
We volgen als het ware het programma van 3200 regels regel voor regel !! 
Dit heeft het grote voordeel dat nu degene die niet zo vertrouwd is 
met het programma en hierin wijzigingen aan wil brengen dit nu 
veel gemakkelijker kan. 
Het verslag is tevens te gebruiken als docoment. Door toegevoegde 



- 2-

toelichtingen is het mogelijk het programma te volgen zonder dit bij 
de hand te hebben. 

Achter de koppen van iedere paragraaf van hoofdstuk 2 toegevoegde regel
nummers hebben betrekking op het programma zoals dit was op 20-05-1986. 
Bij programmawijzigingen zullen deze regelnummers veranderen, doch ze geven 
dan nog steeds een indikatie van waar men dit gedeelte in het pro-
gramma moet zoeken en van de omvang van dit gedeelte. 
Het programma is geschreven in SIMULA. Deze computertaal is in staat 
om verschillende programmagedeelte gelijktijdig te laten functioneren. 

1.3 Omschrijving van de programma blokken 

Het programma ziet er schematisch als volgt uit: 

**************** 
* invoer * 
* gegevens * 
******** ******* 

klanten I nieuwe 
orders 

orders 

r uitvoer 

verwerkt de 

·~ eindresultaten 

te plannen 
administratie~--------------------

orders 
planner 

aan het 
werk zetten 

stil-
·~ stand 

machine 
order gereed melding 

~--------------------~------~-}-machine 

Het programma maakt gebruik van : 

-Invoer files .Hierin staan orders zoals deze het afgelopen jaar door 

I 

VBF geproduceerd zijn. (Alle orders die in het produktieplan programma 
voorkomen worden geproduceerd. Annuleringen komen in dit simulatie pro
gramma niet voor.) De orders bevatten nog niet alle gegevens die we nodig 
hebben. 

-Uitvoer file. Hierin staan na afloop van het programma alle benodigde 
gegevens. 

-Het klanten proces. Het klanten proces zorgt er voor dat het simulatie 
programma het juiste aantal orders toelaat. Verder zorgt dit proces dat 
de orders de nog ontbreekende gevens krijgen (zoals wel of geen afgesproken 
levertijd, zijn prioriteit, slittijd en nabewerkingstijd). 

-Het administratie proces. Het administratie proces heeft twee taken: 
1)Stuur de nieuwe orders naar de juiste plaats in het planner proces. 

Deze plaats hangt af van of de order reeds een (afgespoken) levertijd 
heeft. 

2)Zorg bij gereedkoming van een order dat de uitvoer bijgewerkt wordt. 
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-Het planner proces. Het planner proces geeft indien nodig een order 
een levertijd. Verder zorgt dit proces ervoor dat de afgegeven levertijd 
zo stipt mogelijk wordt nagestreeft. Dit gebeurt door de order op het 
juiste moment aan de juiste machine toe te wijzen. Verder zorgt het 
planner proces ervoor dat de machines niet onnodig stil komen te staan. 

-Het machine proces. Het machine proces meldt een dreigende stilstand 
aan het planner proces. Verder stuurt het gereedgekomen orders naar de 
administratie. 
Van het planner proces is een schematisch overzicht gegeven ~n 2.2.7. 



- 4-

2 • PROGRAMMA 

2.0. Initialisatie 

Het programma begint met het openen van de uitvoer files NORDERS 
(nieuwe orders), HISTORY (historische gegevens), NRIJEN (wegschrijven 
van alle te bewaren informatie, o.a. alle rijen) en de invoer files 
ORDER85(orders) en INVOER(o.a.machine gegevens). 
Vervolgens warden negen histogrammen gedefinieerd. In het eerste 
histogram staan de procentuele afwijkingen van de reeele en de beloofde 
levertijd gesommeerd over de drie prioriteiten. In de histogrammen 2,3 en 4 
staan respectievelijk van prioriteit 1,2 en 3 het verschil tussen de 
gerealiseerde en de beloofdee levertijden. 
In de histogramrnen 5,6 en 7 staan van prioriteit 1,2 en 3 orders de beloofde 
levertijden. In de histogrammen 8 en 9 staan voor vooruitgeboekte orders van 
prioriteit 2 en 3 het verschil tussen de reele en beloofde levertijd. 

2.1. Het administratie proces regel 238 - 415) 

Inleiding: 
De administratie is een levend proces dat op de volgende twee rnanieren 
geactiveerd kan warden: 
1) Door een orderbinnenkomst, deze taak wordt door het klanten proces 
gedaan. In dit geval is er een order aan de orderrij 'binnen' toegevoegd . 
De administratie reageert hierop door deze aan de planner door te geven, 
en de pranner te activeren. 
2) Door een ordergereedmelding, deze taak wordt door de machines waar
genomen. Machines doen dit door gerealiseerde orders in de orderrij 
'geproduceerd' te zetten. De administratie verzorgt de uitvoer. 

In de r1J ' binnen ' staan de orders die ingepland moeten warden. 
Als een order een afgesproken levertijd heeft zal de adrninistratie 
dit zelf doen door de order in reserverij (I) te zetten (I is de subrnaat
groepnumrner ) • Anders wordt de order in de te plannen rij gezet en wordt 
het we~k aan de planner overgelaten. 
De administratie verzorgt bovendien de uitvoer gegevens van een order 
die klaar is. Hieronder valt het ordernummer, numrner van de machine 
waarop de order gelast is, zijn prioriteit, maat,hoeveelheid, 
nabewerkingstijd, aankomsttijd,prognose, courantheid, veroorzaakte 
ombouw, afgegeven levertijd en gerealiseerde levertijd. 
De laatste twee gegevens warden tevens gebruikt om de histogrammen te 
berekenen. 
De adrninistratie berekent ook de hoeveelheid werk voor het nabewerken. 
Dit althans voorlopig alleen voor de enkelvoudige zaag( uitleverlengtes 
kleiner dan 90 cm) en voor de meervoudige zaag( uitleverlengtes tussen 
de 0,9 en 4,0 meter en een order grootte van minirnaal 10.000 stuks). 
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2.2 Planner 

2.2.1. Het plannerproces. (regel 415 - 1520) 
Inleiding: 
De planner is een levend proces dat op twee manieren geactiveerd kan worden: 
1) Door een te plannen order, deze taak wordt door de administratie verricht 

In dit geval is er een order aan de "te plannen rij" toegevoegd en 
bovendien is de boolean "orderxentry" op true gezet. De planner bepaalt 
dan de (reeds geplande) order waarachter de nog niet geplande order 
gepland gaat worden en voegt de nieuwe order op de juiste plaats in de 
"planrij" in. 

2) Door een verwachte stilstand van een machine, deze taak wordt door 
het machine proces uitgevoerd. In dit geval worden orders uit de planrij, 
die op die machine betrekking hebben, aan de orderrij (klusrij) van de 
machine toegevoegd tot het machineminimum en wordt de machine geactiveerd 

In het planner proces staan een viertal rijen centraal. De lezer kan 
hiermee vast wat vertrouwd raken door 2.2.2. te lezen. De beschrijving van 
het planner proces begint in 2.2.3 .• Hierin wordt gekeken hoe we de klus
rij moeten aanvullen zodat de machine niet onnodig tot stilstand zal komen. 
Iedere dag herbereken we de grootte van de gereserveerde ruimten. Dit gebeur 
in 2.2.4 .• 
In een drukke periode is de zogenaamde HORIZON groot, waaardoor een nieuwe 
order niet gemakkelijk direct ingepland zal worden. In 2.2.5. wordt iedere 
dag de HORIZON herberekend. Gelijktijdig wordt dan gekeken of er orders te 
laat dreigen te komen. Bovendien wordt het hulp array NIETGEPLAND berekend, 
hetgeen we later nodig hebben. 
In 2.2.6. wordt gekeken of een nieuwe order voldoet aan de inplannings
voorwaarden. Zo ja, dan wordt de gunstigste plaats voor inplanning bepaald. 

2.2.2. De klusrij, planrij, reserverij en de te plannen rij. 

Bij het inplannen spelen de volgende rijen een belangrijke rol: 

1) De klusrij of machinerij van een machine 

In de klusrij staan de orders die aan de machine toegewezen Z~Jn. De 
klusrij loopt vanaf het startmoment van de huidige klus en heeft een 
lengte ongeveer gelijk aan het machineslitminimum. Immers spoedorders 
die nu binnenkomen dienen eerst geslit te worden, hetgeen tenminste 
het machineslitminimun duurt. 
De lengte van de klusrij is dus ongeveer 1 dag voor de machines 1,2 en 3 
en 2 dagen voor machine 4. In de klusrij kunnen nooit orders tussen
gevoegd worden ! De rij bevat geen reserve orders, echter wel eventueel 
leeglooporders(fiktieve orders), die tot stilstand van de machine zullen 
leiden. 
De (echte) orders van de klusrij komen allen uit de planrij. 
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2) De planrij van een machine 

In deze rij staan alle orders van een machine die we reeds ingepland 
hebben vanaf het machineslitminimum. 
De planrij is het verlengstuk van de klusrij en begint dus waar 
de klusrij eindigt. Het verschil met de klusrij is dat de planrij 
wel reserve orders (intervallen) bevat. 
In de planrij staan steeds groepjes orders die tot dezelfde maat
groep behoren. Bij zo'n groepje staat een gereserveerde order. 
Dit is een gereserveerde ruimte waar later eventueel orders uit 
de reserverij of de te plannen rij ingezet kunnen worden. 
Alle orders die in de planrij staan komen uiteindelijk ook in 
dezelfde volgorde in de klusrij (er kunnen dus ondertussen wel orders 
van een zelfde maatgroep tussengevoegd zijn). 
De orders die in de planrij komen en nog geen levertijd hebben, 
krijgen er een die gebaseerd is op het verwachte tijdstip dat de order 
gelast zal zijn plus zijn nabewerkingstijd. Bij de levertijd bepaling 
moet je namelijk de voor de order geplande reserve intervallen niet 
helemaal mee tellen. 
De reserveorders in de planrij hebben een prioriteit (1,2, of 3) 
De prioriteit kan van 3 naar 2 stijgen indien er veel orders in het 
gereserveerde gebied geplaatst zijn. De prioriteit kan nog verder stijgen 
indien er zoveel orders in het gereserveerde gebied geplaatst zijn dat 
we alleen nog maa~ prioriteit 1 orders willen toelaten. De prioriteit 
kan ook 1 worden indien prioriteit 2 en 3 orders niet toegelaten mogen 
worden omdat ze dan niet tijdig geslit kunnen zijn. 

3) Reserverij (!). I is het nummer van een submaatgroep. 

Reserverij (I) is een rij orders die allen horen bij submaatgroep I. 
De orders staan dus niet gerangschikt op opkomstmoment of op lever
tijd maar op hun maatgroep. 
Orders kunnen in de plan rij komen : 
1) Ze hebben een afgesproken levertijd gekregen, d.w.z. het zijn op 

termijn geboekte orders. Deze orders worden door de administatie 
via de rij 'binnen• in de plan rij gezet. 

2) Ze hebben geen afgesproken levertijd. De planner kijkt of zo'n order 
direct ingepland kan worden. Zo niet, dan wordt de order in de 
reserverij gezet. 

Een order kan de reserverij verlaten : 
1) De order dreigt te laat te komen. Deze order wordt in de te plannen 

rij gezet en de planner zoekt nu de beste plaats/machine voor 
inplanning. 

2) Er wordt een maat(groep) geopend en de order heeft dezelfde maat(groep 
en ongeveer dezelfde levertijd .De order kan nu ingepland worden. 

4) De te plannen rij 
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In de te plannen rij staan echte orders die ingepland dienen te worden 
hetzij in de reserverij hetzij in een van geplande rijen van de machines. 
De orders zijn afkomstig uit: 
1) De administratie. De order had dan geen afgesproken levertijd. 

Deze moet de planner nog bepalen. 
2) De reserverij. Tijdens het herbereken van de nietgeplande hoeveelheid 

dreigt een order uit de reserverij te laat te komen. Deze order zal 
via de te plannen rij ingepland gaan worden. 

2.2.3. Het aanvullen van de klusrij.(regel 565-636) 

Er zijn 2 situaties mogelijk waarin we reden hebben om de klusrij aan 
te vullen: 
1) Er is een order gereed gekomen. Hierdoor wordt de lengte van de klusrij 

in eens verminderd. Om machine stilstand te voorkomen wordt de 
lengte van de klusrij aangepast. 

2) Er staat een spoedorder in de te plannen rij. We willen de spoedorder 
zo vroeg mogelijk inplannen. De spoedorder moet echter nog geslit 
worden, hetgeen o.h.a. 1 dag duurt( het machineslitminirnum). We mogen 
dus nooit een spoedorder inplannen zodanig dat deze binnen 1 dag 
aan de beurt is. Dit gaat altijd goed als we de spoedorder inplannen 
in de planrij en als we er voor zorgen dat de klusrij minimaal 
1 dag lang is. Veel langer willen we deze ook niet hebben omdat we 
de spoedorder zo snel mogelijk klaar willen hebben. 

toelichting: 
EEN GOEDE SITUATIE 

f 
lopende klus volgende . . . . 
klusrij klus 

einde klusrij,tevens 
begin planrij 

• 
laas te klus eerste klus:reserve: .•••.• 
klusrij planrij:ruimte . . 

. 

J 

' 0 1 
NU 

2 3 4 5 6 7 8 9 
NU + 

MACHINESLITMINIMUM 

1 EN 5 VERSCHUIVEN NAAR RECHTS IN DE TIJD. 

De lengte van de klusrij is van 0 tot 6 

HORIZON 
V.D.MACHINE 

ad 1 • De lopende klus is klaar {NU=O).Indien de laatste klus 
uit de klusrij binnen een dag klaar is (dus 5 passeert 6) ,moet de klus
rij aan gevuld worden. De eerste klus uit de planrij komt hiervoor in 
aanmerking, mits deze een echte klus is en deze tijdig geslit kan 
worden. 
ad 2. Er komt eèn spoedorder binnen en 5 is op dat moment 6 gepasseerd. 
{In beide gevallen is 5 de 6 gepasseerd). 

We moeten nu de klusrij aanvullen. Er kunnen nu de volgende situaties 
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voordoen: 
A) De klus- en plan r~J ~s leeg . (Alleen aan het begin van het programma). 

Maak een grootte leegloop order ter lengte van het machineslitminimun. 
(NU=0,5=6) 

B) De planrij is leeg. Maak nu een leegloop order met lengte 5-6. 
C} Er staat een prioriteit 1 order vooraan in de planrij. 

Prima ! Verplaats deze van de planrij naar de klusrij. 
D) Er staat een prioriteit 2 of 3 order vooraan in de planrij. 

Indien deze tijdig geslit kan zijn zetten we hem achteraan in de klus
rij. Deze order kan bijvoorbeeld twee dagen geleden binnen gekomen 
zijn en toch op deze plaats in de planrij gezet zijn. Doordat 
de reserve intervallen onvoldoende gevuld zijn, komt de order te vroeg 
aan de beurt. In dat geval vullen we de klusrij weer aan met een leeg
looporder ter grootte van 5-6. 

E} De eerste order uit de planrij is een reserve order. Hier hebben 
we niets aan. We verwijderen de order en kijken naar de volgende order. 

Opmerkingen: 
-Het kan zijn dat we meer dan een orders uit D) of E) moeten toevoegen. 

We gaan door tot dat 5 kleiner gelijk 6 wordt. 
-Indien we een leeglooporder aan de klusrij willen toevoegen en de 
laatste order uit de klusrij is reeds een leegloop order, dan vergroten 
we deze i.p.v. toevoeging. 

-Leegloop orders zullen altijd tot machine stilstand leiden. 

2.2.4 Periodieke aanpassing reserve intervallen. (regel 696-830) 

We gaan nu de reserve intervallen behorende bij een maatgroep uit de 
te plannen rij herberekenen. Deze intervallen kunnen te groot/klein geworden 
zijn doordat er weinig/veel orders voor die maatgroep binnengekomen zijn. 
Tevens is de horizon dichterbij gekomen en dus is het te verwachten 
aantal orders voor deze maatgroep verminderd. DAGTELLER2 zorgt er voor 
dat we het herberekenen eens in een door ons te kiezen periode doen. 

We kijken eerst of de lengte van de klusrij plus de lengte van de 
planrij kleiner is dan de machineslittijd. Zo ja dan moeten we een 
leeglooporder toevoegen aan de planrij of indien de laatste order 
uit de planrij een leeglooporder is, deze een langere lastijd 
geven. In beide gevallen zorgt een leeglooporder ervoor dat de lengte 
van de klusrij plus de planrij gelijk wordt aan de slittijd. 
We mogen nu nieuwe orders aan de planrij toevoegen. 
De leeglooporder krijgt de maat van de laatste order uit de planrij 
en indien deze leeg is de machine instelmaat. 

We gaan nu de reserve intervallen herberekenen. 
We bepalen eerst van iedere planrij van de machines het eerst 
voorkomende reserve interval. Indien de boolean STOP op true gezet 
wordt, dan heeft de betreffende planrij geen reserve interval. 
STARTIJD wordt de tijd die verstrijkt tussen nu (TIME) en het moment 
waarop we aan de reserveorder HXO beginnen indien we de klus en reserverij 
aan elkaar zouden koppelen. 
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NU KLUSRIJ PLAN RIJ 
r-~--------------------~----------aHXOJ------~ 
~ STARTTIJD--------------~ 

We gaan gaan nu steeds een volgend interval bekijken uit een van de ge
plande rijen. Hiervoor nemen het interval met de korste STARTIJD, dat 
we nog niet bekeken hebben. 
We berekenen eerst hoeveel ruimte er in HXO gereserveerd moet worden 
voor spoedorders. Dit wordt : 'spoedreservering' * 'reserveringsfactor' 
maal de verwachte hoeveelheid orders uit de maatgroep van HXO 
berekend van nu tot STARTIJD min de minimale slittijd van de machine. 
Als de reserveorder HXO gekomen is binnen de benodigde slittijd van de 
machine mag HXO alleen nog maar gebruikt worden voor prioriteit 1 
orders. HXO krijgt dan ook prioriteit 1. Zoniet dan moet de ruimte van 
HXO nog worden aangevuld met de ruimte voor de hoeveelheid te verwachten 
orders met de prioriteit groter dan 1 uit de maatgroep van HXO die 
binnenkomen tussen nu en het aanvangstijdstip van HXO min de machineslittijd 
Van de gereseveerde hoeveelheid moeten we nu nog aftrekken de hoeveelheid 
die reeds (dus voor STARTTIJD) gereserveerd is op een van de 4 machines. 
Om te voorkomen dat we de gereserveerde ruimte te klein maken, zorgen 
we er voor dat deze altijd minimaal de MINIMUMFACTOR maal de verwachte 
hoeveelheid is. 
Res (I) houdt bij de cumulatieve gereserveerde hoeveelheid van 
submaatgroep I tot aan de bekeken STARTIJD. HXO krijgt nu zijn nieuwe 
lastijd. 
Tevens wordt de prioriteit van ieder reserve interval gecontroleerd 
m.b.v. de parameters prioriteit 1 en 2 grens. 

2.2.5 Berekening van de horizon en de bepaling van de niet geplande 
hoeveelheid. (regel 642-695) 

De horizon van een machine ('hor(LM) ') is het verwachte tijdstip waarop 
de laatste order uit de planrij gelast zal zijn. Hor(LM) wordt bepaald 
tijdens 2.2.4. 
Doordat lengte van de planrij veranderd wordt, dient de horizon van een 
machine regelmatig aangepast te worden. Daarbij verandert ook 'HORIZON', 
welke gelijk is aan het gemiddelde van de machine horizonnen. 
Als de hoeveelheid orders van een maat gedeeld door de hoeveelheid 
extra ombouw, die het invoegen van deze maat kost, groter is dan 
'CKOMBOUW' dan komt deze maat in aanmerking voor inplanning. 
Dit noemen we het zogenaamde kleine ombouwcriterium. (CKOMBOUW is een 
getal wat afhangt van het aantal maten die op een machine gemaakt worden) • 
zo is COMBOUW een ondergrens voor de verhouding tussen de hoeveelheid 
orders van eenmaatgroep en de extra ombouwkosten die inplanning van 
de maatgroep met zich meebrengt. 
De waarde van COMBOUW en CKOMBOUW volgt uit: 
COMBOUW(machine)= grote ombouwconstante/ aantal maatgroepen(machine) 
CKOMBOUW(machine)= kleine ombouwconstante I aantal matengroepen(machine) 
( Op dit moment wordt niet meer met het grote ombouw kriterium gewerkt 
d.w.z de grote ombouw constante is nul). 
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Tevens wordt de spoedreserveringsfactor bepaald, welke gelijk is aan: 
horizon I spoedreserveringsconstante • 

Nadat de nieuwe horizon bepaald is, vergelijken we de lastijdstippen van 
de orders uit de planrijen met de korste horizon behorende bij enige 
machine waarop de order gemaakt kan worden. 
Het kan nu zijn dat een order uit de reserverij meer dan een toegestane 
LEVERMARGE dreigt te laat te komen. (De LEVERMARGE hangt af van de prioritei 
van de order) . Deze order moet dan in de te plannen rij gezet worden en 
orderxentry wordt dan true gemaakt zodat de order ingepland zal gaan worden. 
Tevens wordt de hoeveelheid werk per maat en per maatgroep bepaald van 
de nog niet geplande orders die binnen de horizon plus 5 dagen plus een 
maximum (wat afhangt van hoe courant de maat is) klaar zouden moeten zijn 
volgens de afgegeven levertijd. Deze gegevens worden opgeslagen in 
het array NIETGEPL • 

2.2.6 Het inplannen.(regel 970-1520) 
Inleiding: 
We hebben te maken met twee soorten orders: 
l.Nieuwe orders. Deze orders komen uit het administratie proces via de 

rij 'binnen•. De orders hebben slechts een gemeen: ze hebben geen af
gesproken levertijd. 

2.0rders afkomstig uit de reserverij. Deze orders dreigen te laat te komen 
(zie 2.2.5.) en moeten worden ingepland. 

We bekijken achtereenvolgens de volgende situaties: 
A. Er is een nieuwe order binnen gekomen vanuit de administratie (d.w.z. 

de order heeft geen levertijd) en de order heeft prioriteit 3. 
De order verdwijnt in de reserverij en krijgt een levertijd. 

B. We hebben nog over nieuwe orders van prioriteit 1 en 2 en orders 
afkomstig uit de reserverij. Nieuwe orders met prioriteit 1 plannen we 
zeker in. Hetzelfde geldt voor orders met een heel courante maat. 

c. Er lopen nu 3 vragen door elkaar heen (dit vanwege programmatechnische 
redenen) namelijk: · 

Cl.Zoek de beste plaats/machine, waar de order die ingepland moet 
worden komt te staan. 

C2.Kijk of de nieuwe order (waarvan inplanning nog niet bekent is, zie B) 
toch nog voor inplanning in aanmerking komt. 

C3.Bepaal van de nieuwe order zijn levertijd (ongeacht of deze wel of 
niet direkt ingepland wordt). 

Voor alle vier de machines doen we D en E: 
D. De eerste poging tot het beantwoorden van vraag Cl. De maatgroep van 

de order (van alle te beschouwen orders uit B) komt niet voor in de 
planrij. 
(Eventuele) inplanning betekent een extra grote ombouw. De kosten 
hiervan worden berekend. Indien de maatgroep van de order aan het 
grote ombouwcriterium voldoet weten we dat we de order gaan in
plannen (zie C2). Zoniet dan wordt een schatting voor de levertijd 
bepaald namelijk het te verwachten tijdstip waarop ~el aan het 
grote ombouwcriterium wordt voldaan (zie C3). . 

E. Tweede poging tot beantwoording van vraag Cl. De situatie is 
analoog aan D, met het verschil dat nu de maatgroep van de order 
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wel voorkomt in de planrij. We hebben dan hier te maken met 
een extra kleine ombouw in plaats van een grote ombouw. Ook wordt 
hier weer C2 en C3 bestudeerd. 

De vragen Cl, C2 en C3 kunnen nu beantwoord worden. 
F. Helaas, de order mag niet worden ingepland. Deze verdwijnt nu in de 

reserverij. Zijn levertijd halen we nu uitDen C3. 
G. De order wordt wel ingepland en wel achteraan een van de vier plan

rijen. (De minimale kosten uit D zijn dus kleiner dan de minimale 
kosten uit E). 
Bij het openen van een nieuw interval moet gekeken worden naar 
Gl.De lengte van het interval. 
G2.Moeten er nog orders uit de reserverij worden toegevoegd ? 

H. De order wordt wel ingepland en wel binnen een reeds geplande 
maatgroep ('E heeft het gewonnen van D'). 
We kijken nu naar zaken als : 
Hl.Pas de lengte van het gereserveerde interval aan. 
H2.Controleer prioriteit gereseveerde interval. 
H3.Voeg eventueel nog orders uit dè reserverij toe. 

I. Uitvoer. 

We gaan nu alle orders die in de te plannen rij staan inplannen in de 
reserve- of de planrij. 

A) 

Neem de eerste order uit de te plannen rij • 
• Welke levertijd krijgt de order ? 
Als de order nog geen levertijd heeft en prioriteit 3 dan krijgt deze 
de levertijd (gecorrigeerd met de nabewerkingstijden) van de laatst 
voorkomende order in de reserverij, die dezelfde maat heeft als de order en 
geen afgesproken levertijd heeft. 
(Dus een levertijd berekent volgens ons model). Hierbij wordt nog ET3 
dag opgeteld. Dit is een vorm van compensatie voor het feit dat de order 
later is dan de -gevonden order. Bovendien voorkomt dit ophoping van 
veel orders met dezelfde maat, die ongeveer dezelfde levertijd 
hebben. De levertijden zijn inclucief de nabewerkingstijden 
die van de orders afhangen. 
Indien er geen order zonder afgesproken levertijd in de reserverij te vinden 
is met dezelfde maat als de order, krijgt deze een levertijd gelijk aan : 
gewichtcoefficientl*(HORIZON-TIME)+gewichtcoefficient2 * 
MAX(ORDER(MAAT)) + NABEWERKINGSTIJD. 
Dit laatste is de zogenaamde LEVERTIJDFUNCTIE CATEGORIE 3 orders. 

B) 

De order heeft nu een levertijd gekregen of heeft een prioriteit kleiner 
dan 3. Orders met prioriteit 1 of een afgegeven levertijd (d.w.z. de 
order is afkomstig uit de reserverij), of van een heel courante maat 
(max. (order(maat)) gelijk aan 0) worden zeker ingepland. 
Indien een order ingepland moet worden, markeren we dit in het programma 
door de boolean INPLANNEN op TRUE te zetten. 
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C) 

.Op welke machine moet de order gemaakt worden ? 
We gaan nu uitzoeken op welke machine de order bij eventuele inplanning 
naar verwachting het snelst aan de beurt is. Tevens wordt dan de extra 
ombouwtijd die de inplanning vraag berekend. 

D) 

De eerste situatie die we bekijken is het geval dat de maatgroep van de 
order op een of meer machines niet voorkomt in de planrij (orderxres == 
NONE). Van zo'n machine wordt bepaald wat de kosten zijn indien we de order 
achteraan in de planrij van een machine zouden zetten. 
De extra (grote) ombouw wordt eerst berekend. De KOSTEN worden de verwachte 
tijd vanaf nu tot de tijd die verstrijkt wanneer de laatste order uit de 
planrij gemaakt wordt (mimimaal de machineslittijd) +extra ombouw. 
We berekenen nu hoeveel orders van de maatgroep nog te verwachten zijn, 
binnen nu en het verwachte lastijdstip van de order min de machineslittijd. 
Hierbij tellen we op hetgeen in de reserverij staat, hetgeen we halen 
uit NIETGEPLand. 
Indien deze hoeveelheid werk gesommeerd met de hoeveelheid werk van de 
order niet aan de verhouding voldoet om een grote ombouw te plegen, dan 
bepalen we HOPTIMUM. HOPTIMUM is het kortste tijdstip (met een maximum 
van d~ horizon + max (order.maat)) waarop er naar verwachting voldoende 
orders binnen zijn alvorens wel aan het groteombouw criterium voldaan is. 
HOPTIMUM is alleen van belang indien we op geen enkele machine 
besluiten in te plannen i.v.m. het bepalen van een levertijd. 
Indien een nieuwe order er voor gezorgd heeft dat er in totaal wel 
voldoende uren werk voor zijn maatgroep is om een grote ombouw te 
veroorloven, dan kan (!) er een interval geopend worden achteraan in 
de planrij (inplannen := true). 
Het kan zijn dat er meer machines zijn waarop een maatgroep openen 
mogelijk is. 
Daarom moeten we ze "wegen". Degene met de minste kosten (minimaal 
HOPTIMUM ) gaat voor. 
Dit wegen gebeurt met de zogenaamde INPLANFUNCTIE. 
Hierbij gebreuken we de hulpvariabele 'kosten'. 
Indien de order reeds een levertijd had, worden de kosten gelijk aan: 
1) Het aantal dagen dat deze meer dan de toegestane levermarge te laat 

of te vroeg komt. 
In alle andere gevallen zijn de kosten (voorlopig) nul. 
De uiteindelijke kosten Z1Jn: 
1) De (eventuele) kosten 
PLUS 
2) OMBOETE(order(prioriteit)}*EXTRAOMBOUW: de kosten t.g.v. 

ombouw 
PLUS 
3) BVM(voorkeur(order,machine) ,order(prioriteit)): kosten t.g.v. de 

voorkeur van de order voor de machine 

E) 
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Nu bekijken we de situatie dat we een order willen inplannen in de 
planrij en dat de maatgroep van de order voorkomt in de planrij. 
De situatie is rekenkundig gezien bijna hetzelfde als de vorige (waarbij 
de maat achteraan de planrij komt te staan) met het voornaamste 
verschil dat we nu bij het inplannen te maken hebben met een kleine 
ombouw in plaats van een grote ombouw. 
We bepalen de maat (van de maatgroep van de order) die bij inplanning 
van de order in de maatgroep na (!) de order zal staan. Deze heet 
'voorloper'. 
Indien de extra kosten voor de kleine ombouw bij inplanning 
van de order te hoog zijn om aan het kleine ombouw criterium te 
voldoen, wordt niet ingepland. Nu wordt het tijdstip berekend,waarop naar 
verwachting genoeg orders van deze maat binnen zijn om wel aan het kleine 
ombouw criterium te voldoen. 'OPTIMUM' wordt gebruikt om te zorgen dat 
we de order gaan toewijzen aan de machine waarop de toewijziging de 
minste kosten met zich meebrengt. 
Dit gebeurt weer d.m.v de INPLANFUNCTIE (zie E). 

We zijn nu zover dat we weten of we gaan inplannen en zo ja op welke 
machine en op welke plaats in de planrij van de machine. 

F) 

Indien we niet besluiten in te plannen dan zetten we de order in de 
reserverij en passen de niet geplande hoeveelheid werk van de order zijn 
maat en maatgroep aan. De order krijgt een levertijd gelijk aan de 
nabewerkingstijd plus het kortste tijdstip waarop naar verwachting 
genoeg orders binnengekomen zijn,. om de order wel in een van de 
geplande rijen te plaatsen. Dit tijdstip hebben we berekend in HOPTIMUM. 

G) 

We bekijken eerst de situatie dat de order achter aan de planrij 
van de machine geplaatst behoort te worden. Er wordt nu een nieuw 
interval geopend, waarin naast de order mogelijk nog orders uit de 
reserverij geplaatst worden. Verder moet het interval een reserve ruimte 
krijgen (RXO) dat afhangt van de verwachte hoeveelheid orders en de 
eventuele reeds gereserveerde ruimten op andere machines van de maat
groep van de order. 
Gl: 
Het gereserveerde interval krijgt voorlopig een begintijd gelijk aan de 
lengte van de klusrij plus die van de planrij minus de lengte 
van de lastijd van de order. Later komen er eventueel nog orders bij in 
dit interval en dus verschuift het aanvangstijdstip van het gereser
veerde interval. Het gereserveerde interval krijgt prioriteit 3 en de 
juiste maatgroep. Als lastijd en hoeveelheid krijgt het gereserveerde 
interval de verwachte .hoeveelheid werk aan spoedorders en prioriteit 
2 en 3 orders die tussen nu en het begintijdstip min de benodigde 
slittijd binnenkomen. Hiervan wordt afgetrokken de hoeveelheid gereser
veerde orders voor de maatgroep die elders gepland staan op deze of op 
een andere machine. Hierbij geldt bovendien dat de grootte minimaal de 
MINIMUMFACTOR * de verwachte hoeveelheid werk aan orders is. 
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Het gereserveerde interval wordt nu aan de planrij van de juiste 
machine toegevoegd. 
G2: 
We gaan nu kijken of er nog orders toegevoegd moeten worden aan het 
geopende interval. Deze kunnen komen uit de reserverij . 
De orders in de reserverij behorende bij de juiste maatgroep worden nu 
twee keer geselecteerd alvorens ze in het geopende interval komen. 
1) Indien de afgegeven levertijd meer dan een constante, die afhangt 

van de courantheid van de ordermaat, scheelt met het tijdstip waarop 
de order klaarkomt (inclusief nabewerking) bij inplanning. 
Dit is de zogenaamde INPLANMARGE RESERVERIJ (IPR). 

2) Een order wordt alleen ingepland indien de totale 
nog niet ingeplande hoeveelheid werk van de maat van de order voldoet 
aan het kleine ombouwcriterium. 

Als de order nog geen levertijd had, krijgt deze er nu een gelijk aan zijn 
nabewerkingstijd plus het tijdstip waarop de order na verwachting gelast 
is. (De levertijd is minimaal de machine slittijd.) 

H) 

Van de in te plannen order hebben we nu het beste gereserveerde interval 
gevonden in de planrij van een machine {de GOEDEXM). 
Hl: 
Door het invoegen van de order wordt de lastijd van de reserve ruimte 
verminderd met de lastijd van de order en de extra ombouwtijd. 
Indien deze negatief wordt, wordt de order,indien deze een spoedorder is, 
wel ingevoegd en wordt de lastijd nul. 
Een uitzondering hierop ontstaat indien de order in de laatste toe
gewezen maatgroep van de machine gemaakt wordt. Nu wordt de reserve 
ruimte niet verkleind. Dit verminderd de kans dat de maatgroeg opgevolgd 
wordt door dezelfde maatgroep en voorkomt het onnodig klein worden van 
de laatste reserve ruimte. 
H2) 
Er wordt nu gecontroleerd of de reserve ruimte wel de juiste prioriteit 
heeft. Deze wordt 1 als de lastijd kleiner is geworden dan 1/20 van de 
gereserveerde ruimte of als het slitten van de maatgroep al begonnen is. 
Deze wordt prioriteit 2 als het aanvangstijdstip korter is dan de 
prioriteit 2 grens maal de horizon van de machine. · 
De order krijgt nu een levertijd gelijk aan het tijdstip van gereedkomen 
van het lassen plus de nabewerkingstijd. 
H3) 
We voegen de order nu in en kijken of we nog orders uit de reserver~J van 
dezefde maat kunnen toevoegen. Dit doen we indien de afgegeven levertijd 
van de in te voegen order niet kleiner is dan de levertijd die deze bij 
invoeging krijgt plus een constante die afhangt van de courantheid van 
de maat { het zogenaamde INPLANMARGE RESERVERIJ:IPR). 
We kunnen dit doen totdat de oorspronkelijke gereserveerde 
hoeveelheid ruimte voor 90% gevuld is. 

I: 
Eventueel worden nu de vier plan machinerijen afgedrukt waarbij gelet wordt 
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of een order een leegloop of reserve order is. Van iedere reserveruimte 
wordt het aanvangstijdstip afgedrukt en diens grootte. 
Verder worden gegevens omtrent alle orders geprint, deze zijn o.a. 
prioriteit, gewenste lasdag, komt ui reserverij ?, dreigde te laat te 
komen ?, lastijd, maat, heeft een maatgroep geopend ? en zijn lever- en 
nabewerkingstijd. 
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2.2.7. Schematisch overzicht van het inplan proces. 

JA 

: het bestand : 
IORDERBS 

de rij 
BINNEN 

:::::::!::::::::** 
* afgegeven * 

~----------------~* levertijd * 
f ****************** 

________ t__________ _ ______ !_::: ____________ _ 
: RESERVERIJ DE TE PLANNEN RIJ 

b~~ .. J.;! ... 
: EEN PLAN RIJ 

* DREIGT VEEL * 
* TE LAAT TE * 
* KOMEN * 
*************** 

EVENTUELE 
LEVERTIJD 
BEPALING 

: LEVERTIJD : 
: AFGIFTE :--r 

*************** 
* ER IS EEN * 
* MAAT(GROEP) * 
* GEOPEND * 
*******j*;~**** 

***************** 
*VOLDOET DE MAAT* 

' NEE * AAN DE * 
~~•~* INPLANNINGS * JA 

•NEE 
b 

------------
**** ******************* 
* VOLDOET DE ORDER AAN * 
* PRIORITEIT = 1 OF * 
* COURANTE MAAT OF * JA ' 
* UIT DE PLANRIJ * 
************************ 

'NEE 
************************* 
*VOLDOET DE MAAT(GROEP)* 
* KLEINE(GROTE) OMBOUW- * JA 
* CRITERIUM * 
************************* 

* VOORWAARDEN *------~~----------------------~~~--------~ 
***************** 

de rij 
GEPRODUCEERD 

de 
KLUSRIJ 
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2.3. Het machine proces.(regel 1525-1816) 

Machines zijn levende dingen die orders verwerken en daarnaast de 
volgende twee activiteiten verrichten: 
1) Order gereed melding. Door het zetten van de verwerkte order in de rij 
geproduceerd van de administratie en het activeren van de administratie. 
2) Leegloop machine melding. Door het op true zetten van de boolean leeg
loopxmachine van de planner en het activeren van de planner. 

De machinenummers 1,2 en 3 krijgen een minimale slittijd van 3 dagen. 
Voor de overige machines moet 4 dagen slittijd 
gerekend worden. Spoedorders doen er twee dagen minder over. 
Als de klusrij leeg is wordt de planner geactiveerd. 
'OSOM' houdt de totale tijd van iedere machine bij die gebruikt is voor 
ombouw. Aan het eind van de simulatie wordt hieruit de ombouwgraad 
berekend. Analoog levert 'SOM' de bezettingsgraad per machine (exclusief 
stilstand door gebrek aan orders). 
Indien een (echte) order klaar is wordt dit aan de administatie gemeld. 
Om te kijken of de machine leeg dreigt te komen staan, wordt de 
planner weer geactiveerd. 
Het machineproces werkt in hoofdlijnen als volgt: 
1. Indien een nieuwe dag begonnen is zetten we de machines stil 
gedurende 24 uur min de bruto beschikbare daglengte. 
2. We generen een storing tussen 0 en 2 maal het storingsgemiddelde, 
dat gelijk is aan 15% van de bruto daglengte. 
3. Pak de eerste order uit de klusrij. Kijk of deze een ombouw nodig 
heeft. Zo ja, zet de machine de omöouwtijd stil. Zet vervolgens de 
machine stil ter grootte van de lastijd van de order. 
Bij 3 moet gecontroleerd worden of de ombouwtijd en de lastijd nog wel 
op dezelfde dag kunnen plaatsvinden. Zo niet, dan wordt deze 
afgebroken en wordt het resterende gedeelte de volgende dag gemaakt. 

2.4. Orders en het klantenproces. (regel 1853-1932) 

Tijdens het klantenproces worden orders gegenereerd. De orders komen uit de 
file HORDERS. De orders krijgen nu vervolgens de juiste gegevens. 
Alle orders die een lengte hebben van meer dan 15.000 meter of die binnen
komen tijdens de eerste 5 dagen van de simulatie krijgen een prioriteit 
2 of 3. Xmaat, een rondom getal tussen 1 en 100 zorgt in deze situatie er 
voor dat verhouding prioriteit 2- prioriteit 3 orders gelijk wordt aan 
die van vorig jaar per submaatgroep. 
De nabewerkingstijd wordt voor orders van: 
-prioriteit 1 tussen de 0 en 4 dagen. 
-prioriteit 2 tussen de 0 en 6 dagen. 
-prioriteit 3 tussen de 0 en 10 dagen. 
Vervolgens wordt bepaald dat het stoptijdstip van de simulatie 10 dagen 
valt na de binnenkomst van de laatste order. De frequentie stelt voor 
het aantal orders dat in week 1 binnenkomt. 
Er wordt nu het volgende aangenomen: Indien de frequentie van een 
bepaalde week hoog is, worden er verhoudingsgewijs veel orders op langere 
termijn gevraagd. Dit vervlakt in zekere zin het werkelijke week aanbod-
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patroon van orders . Een order heeft een kans op een 
lange vaste levertijd gelijk aan: frequentie (week)/200. 
Zijn levertijd wordt dan 30,40,50 of 60 dagen (evenredig verdeeld) 
uitzonderingen zijn: 
1) Prioriteit 1 orders die nooit een afgesproken levertijd kunnen krijgen. 
2) Alle orders di~ binnen de eerste 5 dagen van de simulatie binnen komen. 

Deze krijgen allen een vaste levertijd (dit kunnen nooit prioriteit 1 
orders zijn). 

Het klantenproces rust nu tot het moment dat de nieuwe order gegenereerd 
moet worden. Deze rustperiode is negatief exponentieel verdeeld met 
parameter de frequentie van de week. Dat wil zeggen dat de volgende order 
naar verwachting (!) 1 week/frequentie (week) binnenkomt en dat er onge
veer een aantal orders die week binnenkomen gelijk aan de frequentie (met 
een variantie gelijk aan de frequentie) • 

2.5 De procedures. (regel 1422-1744) 

VULGEDEELTE(A,X) 

A is de grootte van een reserve ruimte, x is de reserveringsfactor van 
een machine. Bij het bepalen van de verwachte lengte van (een stuk van) 
een planrij, worden de reserve ruimte maar voor het VULGEDEELTE mee-
gerekend. 2 2 
VULGEDEELTE = (0.5 *(wortel(X + 4A))-X)) 

PROCEDURE BEPAALXVOORLOPER (SORDER, EXTRAOMBOUW, HORDER, ORDERRY, 

MACHINE, MACHINEXORDER) 

Gegeven is de machine, de machinexorder (dit is de laatst toegewezen 
order aan de machineklusrij), sorder (de in te voeren order), orderij 
(de rij waar sorder in moet komen), horder (het gereserveerde interval 
behorende bij de maatgroep van sorder) en extraombouw (geeft na afloop 
van de procedure de extra ombouwtijd) • 
De procedure zoekt nu de order in de orderrij die na (!) de sorder staat, 
indien we deze inplannen. 

Mogelijkheden: 
1) Horder is een leeglooporder. 

We plaatsen nu de te plaatsen order sorder voor horder. 
Hierdoor krijgt horder de maat van sorder! 

2) Horder is een echte reserveringsruimte, behorende bij de maatgroep 
van sorder. We kijken nu of er al maten uit de maatgroep van sorder 
zijn toegekend aan de machine. Zo niet, dan kunnen we sorder op 
zijn logische plaats binnen de maatgroep zetten. We doen dit door 
te kijken of er nog een gereserveerde of leeglooporder bestaat voor 
horder (en dus voor deze maatgroep). Hiervoor gebruiken we de 
boolean procedure OUDPROC (we kunnen de eenvoudige procedure toepassen) 

We zoeken dus nu de eerste maat die kleiner of gelijk is aan sorder 
en noemen deze gorder. Horder wordt gorder.suc, dus de opvolger van 
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sorder. 
De extra ombouw wordt voor de gevallen dat serder en gorder dezelfde 
maat hebben, en dat gorder een kleinere maat heeft dan serder gelijk
tijdig berekend. Dit kan omdat in het eerste geval de machineombouw
tijd tussen serder en gorder nul is. 

3) Horder is geen leeglooporder en er is al tenminste een maat van de 
maatgroep van serder aan de machine toegewezen. 
Voorbeeld: 
Aan de machine toegewezen .. . 

MAAT MAAT MAAT 
1 2 3 

-> Hler kan de maat (- * 
van serder bijstaan 

MAAT MAAT MAAT HORDER 
4 5 6 

* * 
*= mogelijke plaatsen om serder 

tussen te zetten 

Van alle mogelijke plaatsen om serder tussen te voegen, wordt degene 
gekozen met de minimale extra ombouwtijd. 
P.S. Voor het gemak wordt de laatste aan de machine toegekende order 
tijdelijk voor de orderrij geplaatst. 

PROCEDURE BEPAALXORDERRES(ORDER, ORDERRIJ, SORDER, MACHINE) 

De procedure BEPAALXORDERRES bepaalt van een gegeven order en orderrij 
van een gegeven machine de eventuele gereserveerde ruimte in deze 
orderrij, welke gereserveerd is voor de maatgroep waartoe de order 
behoort. 
Indien de orderrij leeg is dan wordt BEPAALXORDERRES = = NONE (leeg). 
Zo niet dan doorlopen we nu alle orders sequentieel en bekijken we 
steeds of we een reserverings order tegen komen die dezelfde maatgroep 
heeft als de order. Zo ja dan is deze (herder) een kanshebber. 
Hij wordt goedgekeurd als: 
1) De order heeft prioriteit 1. 
2) De order heeft een kleinere of gelijke prioriteit dan horder 

en de order kan nog optijd geslit worden 
en er is nog genoeg ruimte om de order te plaatsen inclusief 1/20 van 
de oorspronkelijke grootte van horder die nodig is om eventuele 
spoedorders te plaatsen. 

Indien we te maken hebben met een leeglooporder en onze order heeft 
prioriteit 1 en de leeglooporder heeft voldoende lasruimte dan kan (!) 
het zijn dat onze order in de leeglooporder past. Dit hangt namelijk 
af van hoeveel tijd er extra omgebouwd moet worden indien we de leegloop
order gedeeltelijk vullen met onze prioriteit 1 order. 
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Berekening van de extra ombouw: 

ORDER MET DEZELFDE 
MAAT ALS LEEGLOOP-
ORDER. VOEG 

+ 
(leeglooporder, order) 

LEEGLOOPORDER 

ORDER IN 

0 

OPVOLGER VAN LEEG-
LOOPORDER (ANDERE 
MAAT). 

+ 
(order, leegloopopvolger) 

(leeglooporder,leegloopopvolge 

PROCEDURE BEPAALXVERWHOEV (BEGINT,EINDT,MAAT) 

De procedure BEPAALXVERWHOEV geeft een schatting van de verwachte hoevee] 
heid werk tussen de tijdstippen BEGINT(ijd) en EINDT{ijd) van.een gegever 
maat. 
De begin en eindtijden moeten gegeven zijn in dagen (1 week = 5 dagen). 
De prognosetabel geeft de voorspelde prognose van een (maat, week) 
combinatie. Voorbeeld berekening BEPAALXVERWHOEV : 
order heeft maat 8 1 begintijd = 7 dagen = 1,4 week (valt dus in week 2); 
eindtijd = 22 dagen = 4,4 week (valt dus in week 5). 
BEPAALXVERWHOEV = 0,6 * prognose {8,2) + 1 * prognose (8,3) + 1 * 
prognose {8,4) + 0,4 * prognose (8,5). 

• 

REAL PROCEDURE BEPAALXTIJD (BEGINT, EINDT, HOEV, MAAT) 

De procedure BEPAALXTIJD bepaalt het tijdstip tussen een gegeven 
BEGINT(ijd) en EINDT(ijd) waarop je van een gegeven MAAT een gegeven 
HOEVeelheid orders kunt verwachten. 
Indien de gegeven hoeveelheid niet verwacht wordt binnen de opgegeven 
eindtijd, dan geeft de procedure de EINDT(ijd) op. 
Het berekenings algoritme gaat analoog aan dat van BEPAALXVERWHOEV. 

PROCEDURE SORTEER (SORTEERRIJ) 

De procedure SORTEER sorteert een gegeven SORTEERRIJ van orders op hun 
netto levertijd d.w.z. de bij een order opgegeven levertijd + de aan
komsttijd (datum is een beter woord) -nabewerkingstijd. 

De sorteerrij wordt eerst gekopieerd in een hulprij die orderrij heet. 
Vervolgens wordt de steeds {tot dan toe) de eerste order van de orderrij 
verwijderd en op de juiste plaats in de sorteerrij gezet. 
Oe procedure wordt momenteel niet gebruik. Deze is echter in het ver
leden wel gebruikt en we verwachten deze procedure binnenkort weer 
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nodig te hebben, daarom verwijderen we hem niet. 

REAL PROCEDURE BEPAALXPRODUKTIETIJD (MACHINE,BEGINXORDER, INXORDER, 

ORDERRIJ) 

Van een gegeven rij met orders wordt de totale produktietijd inclusief 
ombouw en reserve tijdsintervallen bepaald, vanaf BEGINXORDER tot en 
met een gegeven INXORDER uit de ORDERRIJ. 
De ombouw voorafgaand aan de BEGINXORDER wordt wel meegerekend, 
de (eventuele) ombouw na INXORDER niet. 
Door voor BEGINXORDER planrij(first) en voor INXORDER 
planrij(last) te nemen berekend men de lengte van de planrij. 
De resreve ruimte wordt niet voor 100% meegerekend, daar deze d.m.v. 
de resereveringsfactor groter geworden zijn dan de verwachting. 
Deze worden nu voor het VULGEDEELTE meegerekend. 
Indien de orderrij leeg is dan wordt BEPAALXPRODUKTIETIJD nul • 

2.6. Invoer 

Het programma maakt gebruik van de volgende invoerfiles: 
.ORDER85 Hierin staan zo'n 19000 orders met hun gegevens die geschikt 
zijn voor verwerking. Deze orders komen uit het bestand WERK 86 • 

• INVOER de invoerfile maakt gebruik van de file PROGNOSE. Hierin staan de 
afgezette hoeveelheid per jaar per maat van wanddikte per grootte per order 
De invoerfile voorziet de volgende arrays van gegevens: de maattabel, 
tabel, AM, grootte (nodig voor de prognose verwerking), maat, frequentie 
(per week), frequentie 1 (dit is de frequentie min de termijnorders), 

MTAB (nodig voor de prognose verwerking), levertabel {wordt niet meer 
gebruikt), ombouwtijd (tussen 2 maten), lassnelheid (in meters per uur 
per machine per maat per dikte), maxombouw, prognose, voorkeur, dag en 
max. 
(Voor de uitvoerfile zie administratie.) 

2.7 Variableinvoer parameters 

Het programma bevat vele invoer parameters waarvan de waarde door 
experiment en/of door intuitie zijn vastgesteld. Wijzigingen van de 
waarde van een parameter lijdt tot andere resultaten. Het is vanwege 
de complexiteit van het programma zeer moeilijk om de optimale waarde 
te bepalen en zeker van de parameters die in realatie staan met andere 
parameters. Uit ervaring zullen dus 'acceptabele' waarden aan het programma 
ingevoerd dienen te worden. We zullen de beslissing variable opsommen. 
Bovendien is er een merkteken toegevoegd die een indikatie geeft van 
de uitvoer gevoeligheid. 
* : weinig gevoelig ,** :redelijk gevoelig, *** : heel gevoelig. 
- De levertijd van een prioriteit 3 order waarvan geen order van gelijke 
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maat in de planrij staat wordt: gewichtcoefficient !*HORIZON 
+ gewichtcoefficient 2 * courantheidsmaximum + 
NABEWERKINGSTIJD. Variabele: beide gewichtcoefficienten(**). 

- Er wordt 1/4 dag opgeteld bij de levertijd van een in de planrij 
ingeplande prioriteit 3 order.(2.2.6 ; *). 

- Bepaling van de KOSTEN in 2.2.6. (***) 
UIT DE BEGRIPPENLIJST: 
CKOMBOUW(**),COMBOUW(*) ,RES~RVERINGSFACTOR(***), 
LEVERMARGE(**),SPOEDRESERVERINGSFACTOR(*),BOETE(**) ,OMBOETE(***),BVM(**), 
COURANTHEIDMAXIMUM(*) ,MINIMUMFACTOR(***),. 

2.8 GRAFIEKEN EN TABELEN. 

Om het simulatie proces te kunnen overzien en te sturen zijn een aantal 
grafieken en tabellen beschikbaar. 
Dit zijn: 
- Een lijst met de voornaamste besturings variabelen. 
- 9 histogrammen (zie 2.1 ) waarin gegevens staan over de levertijden 

van de orders 
- De ombouw- en bezettings graad per machine. 
- Een lijst met de berekende hoeveelheid afkort werk (zie administratie) 
- 4 grafieken van de horizonnen van de machine's per dag. Hiervoor zorgt 

het array GRAFIEK. 
- De 4 planrijen zoals deze er uit zien om de DAGTELLER2 dagen. Hierin 

staan op tijd volgorde de verwachte orders( hun maatgroep wordt 
afgedrukt) en de reserve ruimten (hun grootte en aanvangstijdstip). 

- Een tabel met de hoeveelheid ingevoerde kilometers per week per sub
maatgroep. Tevens wordt aangegeven op welke machine's deze maatgroep 
gemaakt kan worden. Hiervoor zorgt WEEKTABELIN en TOTAALIN (voor een 
totaal overzicht) 

- 4 tabellen met de gerealiseerde hoeveelheid kilometers per week per 
submaatgroep per machine. Hiervoor zorgen TABELUIT en TOTAALUIT. 

Bovenstaande lijsten zijn niet alle tegelijk te gebruiken i.v.m. de 
geheugen ruimte. D.m.v. booleans kan men eenvoudig de gewenste gegevens 
verkrijgen. 
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3. Mogelijke te verwachten programma wijzigingen 

We onderscheiden drie typen van mogelijke programma wijzigingen: 
1) Interne wijzigingen. 

Hieronder verstaan we veranderingen in het programma zodanig dat de 
gedaante van de in en uitvoer onveranderd blijven, doch de resultaten 
eventueel gewijzigd worden. 
Hierbij valt te denken aan: 
.Nu wordt een reserve interval alleen gebruikt voor een bepaalde maat
groep. Dit interval zou eventueel ook gebruikt kunnen worden de 
volgende maatgroep. Dit vergroot de flexibiliteit:spoedorders 
kunnen nu op een extra plaats ingepland worden; we hebben nu een 
extra mogelijkheid om te reageren op een orderaanbod, dat niet aan 
de verwachting voldoet • 

. Bij de periodieke controle van de reserve intervallen kan ook gekeken 
worden of het niet verstandig is om complete maatgroepen van volgorde 
te verwisselen. Het zou ook mogelijk moeten worden om bij een plotse
linge overbezetting van een machine, orders uit diens geplande rij 
over te plaatsen naar een andere machine. Of nog algemener : 
zet de orders die nu te vroeg klaar zouden komen en die reeds inge
pland zijn verder naar achteren en haal andere orders naar voren 
(uiteraard rekening houdend met eventuele extra ombouw) • 

• Vind een selectie methode zodat bij het wegvallen (bij voorbeeld door 
annulering of door gebrek aan bandstaal) van orders een gedeelte bezet 
wordt door invoering van urgente orders en een gedeelte door het even
tueel gedeeltelijke naar voren schuiven van de geplande rij. 

2) Uitbreiding van de invoer 

Hierbij valt te denken aan: 
.Meer machines en/of meer orders 
.Toevoegen van het dikwandig proces en het K.V. proces. 
Er moet nog onderzocht worden of het dikwandige produktie proces 
essentieel verschilt met het dunwandige. Zo ja,dan valt dit onder 
punt 3. 

3) Uitbreiding van het beschouwde produktieproces. 
Uitbreiding van het programma aan de 'achterkant' (het nabewerken) 
is mogelijk. Inmiddels is hiervan al het eerste stapje 
gezet door de hoeveelheid werk te berekenen voor een enkel en een meer
voudige zaag. Het hele nabewerkingsproces (afkorten, gloeien, ..•.• ) zou 
geabsorbeerd kunnen worden in het produktieplan. Ook de volgende schakel~ 
opslag in het magazijnen transport komen hiervoor in principe in aan
merking. 
Het slitten , dat aan het beschouwde produktieproces vooraf gaat, 
gebeurt bevredigend. Dit hoeft dus niet geabsorbeerd te worden. 
Minder tevreden zijn we over het grondstoffen voorraad beleid . 
Dit proces gaat het slit proces vooraf. Bovendien lijkt dit proces 
op het eerste gezicht veel overeenkomsten te vertonen met het 
beschouwde produktieproces: Indien er een order, order aanvraag of 
een order offerte binnenkomt wordt er naar de economische voorraad 
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bekeken waartoe de order behoort betreft staaldikte en staalsoort. 
Deze wordt dan verlaagd met een gelijke hoeveelheid staal , 
beginnende met het gedeelte van de laagste prioriteit. De laagste 
prioriteit heeft de vrije voorraad, gevolgt door de order offertes. 
De laatste zijn nog weer onderverdeeld in drie categorien: 
A Er wordt niet verwacht dat hieruit een order voortvloeit, hiervoor 

wordt dan ook geen ruimte gereserveerd in de economische voorraad. 
B Er wordt redelijkerwijs verwacht dat hier een order uitvoortvloeit. 
C Hieruit vloeit naar grote waarschijnlijkheid een order uit. 
Na de offertes komen de orderaanvragen . Deze moeten nog be-
vestigd worden en hebben dezelfde prioriteit als een offerte van 
type c. De hoogste prioriteit hebben uiteraard de orders zelf. 

ECONOMISCHE VOORRAAD: 
***************************** 

* VRIJE VOORRAAD * 
*---------------------------* 
*//////OFFERTE B ///////////* 
*---------------------------* 
*//I/1!!/0FFERTE C !11!11/1 * 
*---------------------------* 
*// ORDER AANVRAGEN ////////* 
*---------------------------* 
* 
* ORDERS VAN DIVERSE 
* PRIORITEITEN 

* 
* 
* 

***************************** 

Dalende pioriteit 

We kunnen nu aan de economische voorraad gedeeltes reserveren voor 
spoed orders. Bovendien houden we rekening met de opkomstzijnde 
hoeveelheid bandstaal en de hoeveelheid te verwachten orders. 

Naast de drie genoemde essentieele punten zal er nog veel aan het pro
gramma gewijzigd dienen te worden om het gebruiksvriendelijk te krijgen. 
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BEGRIPPENLIJST 

Houdt de hoeveelheid werk bij van de enkele en meer
voudige zaàg. 

Dit is het aantal submaatgroepen zoals wij die in ons 
programma gedefinieerd hebben (59). Zie hiervoor de maat
tabel kolom negen. 

Aantal voorkomende maten genummmerd van 1 t/m 209. 

Dit is een array met orders die afkomstig Z1Jn van Horder 
en voorzien zijn van de nodige order gegevens. Ze gaan 
nu naar de administratie toe. 

Een prioriteits afhankelijk getal (2) dat nodig is om 
de kosten te berekenen bij extra ombouwen. 
Boete factor voor het te laat of te vroeg inplannen 
van een order uit de reserverij. 

Bij de verdeling van submaatgroepen over de machines, 
verdelen we de machines in voorkeur- en reserve machines. 
Dit kan gebeuren vanwege ombouwpercentages, snelheden of 
om nabewerkingsreden. BVM speelt een rol bij de 
INPLANFUNCTIE. 
Een getal dat afhangt van de horizon van de machine. Het 
is nodig voor het grote ombouw criterium (zie 2.2.5.). 
Het getal is maximaal 2 om te zorgen dat incourante maat
groepen niet te lang hoeven te wachten voor inplannen. 

Een getal dat afhangt van de horizon van de machine. Dit 
getal is nodig voor het kleine ombouw criterium (zie 2.2.5.). 
Het getal is maximaal 5 om te zorgen dat incourante maten 
niet een veel te lange levertijd krijgen. 

Het gedeelte waarmee een reserve order van de gegeven 
prioriteit naar verwachting is gevuld. 

Iedere dag moet de horizon en de spoedreserveringsfactor 
herberekend worden en de lengte ven de klusrij worden 
aangepast. 

Het herberekenen van de reserve ruimte behoeft niet iedere 
dag te gebeuren. Hiervoor zorgt DAGTELLER2. 

Bij het inplannen van een categeorie 3 order onderzoeken 
we of in de reserverij nog een of meerdere orders van 
dezelfde buismaat en categorie staan. Zo ja, dan nemen 
we de laatste van deze orders , en de nieuwe order 
krijgt de levertijd van deze order, gecorrigeerd met 
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zijn nabewerkingstijd vermeerderd met ETJ. 

FREQUENTIE Het aantal orders dat er per week binnenkomt. 

GEPRODUCEERD Dit is een rij met orders die gemaakt zijn, maar nog 
door de administratie verwerkt dienen te worden. 

GOEDEXETRA- Dit getal is gelijk aan de extra ombouw kosten die order 
OMBOUW veroorzaakt bij inplanning. (komt voort uit OPTIMUM) 

GOEDEXM Deze onthoudt het machinenummer waarop we besloten hebben 
de order in te plannen. 

GOEDEXORDER- Deze is gelijk aan het gereserveerde interval waar de in 
XRES te plannen order thuis hoort. 

GOEDEXVOOR- Bepaalt de uiteindelijke order waarvoor de order ingeplant 
LOPER wordt. 

GROTE OMBOUW Dit hebben we nodig indien we willen onderzoeken of het 
CRITERIUM openen van een nieuw interval achteraan de geplande rij 

van een machine verstandig is. Dit is zo indien de niet 
gepland~ hoeveelheid van een maatgroep groter is dan een 
getal ('CKOMBOUW) maal de extra ombouw die inplanning 
tot gevolg heeft. 

HOPTIMUM Dit is het kortste tijdstip waarop naar verwachting vol
doende orders van de in te plannen maatgroep om aan het 
grote ombouw criterium te voldoen. 

HOR De horizon van de machine welke gelijk is aan het moment 
waarop de laatste order uit de geplande rij naar verwach
ting gelast is. (berekend vanaf t=O) 

ORDER85 Dit is de invoerfile zijn bestaande uit orders die nog 
van de juiste gegevens moeten worden voorzien en dan naar 
array binnen gaan. 

HORIZON Het tijdstip vanaf het begin van de simulatieperiode waar
op naar verwachting de geplande rijen van de machines 
gemiddeld beeindigd zijn. Dit getal is nodig om te contro
leren of orders te laat dreigen te komen. 

HULPT Hulpvariable,nodig voor berekening van een lastijd. 

INPLANNEN Indien deze boolean op true staat wordt de order zeker 
ingepland. 

INPLANFUNCTIE Bij het inplannen kunnen we soms de keus maken uit ver
schillende plaatsen. We dienen daarbij aftewegen: 
-De levertijd afwijking t.o.v. de afgegeven levertijd. 
-De verloren gegaande produktie tijd t.g.v. ombouw en 
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het niet produceren op de voorkeurs machine. 
De inplanfunctie ziet er als volgt uit: 
F(plaats,order) = BOETE * TE LAAT OF TE VRAAG 

{als de order een levertijd heeft) 
+ 
OMBOETE * OMBOUWTIJD 
+ 
BVM * MACHINE VOORKEUR 
(alleen bij nieuw interval) 
+ 
levertijd 
(alleen bij inplanning zo spoedig 
mogelijk) 

RESERVERIJ(IPR) Bij het inplannen van een order uit de planrij, wordt 
onderzocht welke orders uit dezelfde maatgroep ook in
gepland kunnen worden. We bekijken hiervoor orders uit 
de reserverij, waarvan het geplande lastijdstip minder 
dan IPR tijdseenheden na het geplande lastijdstip van 
de ingeplande order ligt. 

KLEINE OMBOUW 
CRITERIUM 

KLUSRIJ 

LEVERMARGE 

LEVERTIJD
FUNCTIE 
CAT 3 ORDER 

LM 

MAATTABEL 

Dit hebben we nodig indien we willen onderzoeken of het 
verstandig is om een maat binnen een maatgroep tussen te 
voegen. Dit is verstandig indien de hoeveelheid niet in
geplande orders van een maat groter is dan 'COMBOUW' maal 
de extra ombouw die inplanning tot gevolg heeft. 

Zie 2.2.2. 

Dit getal geeft aan hoeveel dagen we accepteren dat een orde: 
bij inplanning te vroeg of te laat komt. Bij overschreiding 
worden kosten berekend. De levermarge is 2,5/7,5 dagen voor 
prioriteit 2/3 

Is er geen order van dezelfde buismaat en categorie in 
de reserverij, dan wordt de levertijd van de nieuwe 
order volgens een levertijdfunktie bepaald: 
Levertijd = a * HORIZON + b * courantheidsmax + 

nabewerkingstijd. · 

Het machinenummer lopend van 1 t/m NM (=6). 

In de eerste 6 kolommen (6=aantal machines) staat van elke 
maat welke mmaat deze krijgt op een bepaalde machine. 
Indien een maat een mmaat 0 krijgt wil dit zeggen dat deze 
maat niet op die machine gemaakt kan worden. De maten met 
een mmaat groter dan 0 zijn zodanig genummerd dat maten 
behorende tot een dezelfde maatgoep van een machine ge
produceerd worden in de volgorde lopend van de kleinste 
mmaat tot de grootste mmaat. Het mmaat nummer bepaald 
dus de produktie volgorde. 
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In de 7 - de tot en met de 12- de kolom staat als de maat 
op de machine gemaakt kan worden het nieuwe nummer van de 
maatgroep: mrnaatgroep. 
In de 13 - de t/m 18- de kolom staat het volgnummer van 
de maat binnen zijn rnaatgroep, dat we gebruikte om 
ombouwtijden te kunnen halen uit de direct file OMBOUW. 
Tenslotte in de negentiende kolom staat de sub maatgroep 
waartoe de order behoort (onafhankelijk van de machine). 
Twee orders behoren tot een dezelfde maatgroep indien ze op 
precies dezelfde machines gemaakt kunnen worden en boven
dien op die machines tot dezelfde maatgroep behoren. 
Oftewel deze maten hebben dezelfde getallen in de kolommen 
7 t/rn 12 staan. 

MACHINE. Nummer : 1 t/rn 6. 
Miniurnurn Dit is de mimimale benodigde slittijd voor spoed

orders (1 of 2 dagen) 
Sltijd : De slittijd (3 of 4 dagen) 
Startmoment : Het moment waarop de klus die nu draait 

begonnen is. 
Instrnaat : De maat van de laatst gemaakte order ombouwtijd. 
Ombouwtijd De ombouwtijd tussen twee maten. 

MACHINEXLEEG- Deze is true als de machine een order afgewerkt heeft. 
LOOP 

MARGE Een heel klein getal, dat we alleen gebruiken als hulp bij 
het vergelijken van twee groothedén die gelijk zijn maar 
dit niet meer zijn door het afronden van getallen door de 
computer. 

COURANTHEIDSMAX 
Een maat afhankelijk getal dat inhoud dat een afgegeven 

levertijd nooit meer mag bedragen dan de HORIZON + MAX. 
MAX is 0, 10 of 20 dagen. 

MAXOMBOUW Een bovengrens voor de extra ombouw kosten bij het openen 
van een rnaatgroep. 

MINIMUMFACTOR We zorgen bij het herbereken van de grootte van een 
reserve ruimte dat deze minimaal de MINIMUMFACTOR* 
verwachte hoeveelheid is (onafhankelijk van wat er reeds 
elders gereserveerd is). 

MOGXORDER Een order die mogelijk toegewezen wordt. 

NIETGEPL Hoeveelheid niet geplande orders die een levertijd hebben 
binnen horizon plus een constantie, die van de maat afhangt. 
Ook staat deze hoeveelheid per maatgroep in NIETGEPL . 

NM Dit is het aantal machines dat we beschouwen (6). 



OPTIMUM 

ORDER. 

ORDERXENTRY 

OSOM 

PLANRIJ (I) 

PRIOCOEF 

PROGNOSE 

RES 

RESERVERINGS 
FACTOR 

- 29-

Hulpvariabie die gelijk is aan de minimale kosten bij in
planning op een van de tot nu toe (!) bekeken machine's. 

Iedere order heeft een: 
nummer : Uniek, lopend van 1 tot en met de simperiode. 
Lasmachine : Het machinenummer waarop de order gelast wordt 
Maat : Oude maat die als invoer dient voor de maattabel. 
Mmaat : De maat die de ordermaat op de machine heeft (zie oo 

maattabel kolom 1 t/m 6) 
Mmaatgroep De maatgroep die de order op de machine heeft 

(zie ook maattabel kolom 7 t/m 13) 
Prioriteit Deze bedraagt 1 (spoedorders), 2 (orderver-

bruiker) of 3 (handelaren) . 
Wanddikte : Een code tussen 1 en 12 
Aankomsttijd : In uren vanaf het 'nulmoment' gerekend. 
Levertijd : Tijdgerekend vanaf de aankomsttijd van de order 

tot het moment dat verwacht wordt dat de order 
nabewerkt is • 

Hoeveelheid : In meters. 
Realtijd : Gerealiseerde levertijd in uren. 
Nabewerkingstijd : In uren. Voor orders van prioriteit 1 

tussen 0 en 4 dagen, prioriteit 2 tussen 
0 en 6 dagen, prioriteit 3 tussen 0 en 
10 dagen. 

Beginxmaat : Het geplande begin tijdstip van de maatgroep 
waartoe de order behoort (invoer). 

Reserve : Deze boolean is 'true' als we te maken hebben met 
een reserve interval anders 'false'. 

Leegloop : Als deze boolean 'true' is dan leidt deze order 
tot stilstand van de machine. De order is dan 
dus een 'nep' order die we een leeglooporder 
noemen. 

Uitll: Uitleverlengte in cm. 

Deze staat op 'true' als de planner geactiveerd is door 
een order binnenkomst. 

Houdt de ombouwgraad bij. 

Zie 2.2.2. 

Dit is het percentage prioriteit 3 orders van een maatgroep. 

Hoeveelheid verwachte orders per week per maat of per maat
groep. 

Deze houdt bij hoeveel er in totaal van een maatgroep 
gereserveerd is op de machines. 

Het gereserveerde interval krijgt een grootte die mede afhan' 
van de verwachte hoeveelheid orders (H). De grootte wordt 
nu: H + reserveringsfactor * wortel(H). 
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Hulp variabie bij RES. 

Dit is het aantal te bekijken orders. 

De gemiddelde lassnelheid van de machines in meters per dag 
(100.000) 

Houdt de bezettingraad bij. 

Hulprij. 

Voor prioriteit 2 orders accepteren we dat ze maximaal 3 
dagen later dan de afgegeven levertijd klaar zijn. Bij 
prioriteit 3 orders is deze speling 8 dagen. 

Het gedeelte van het interval dat bestemd is voor spoed
orders. Deze is gelijk aan de een fractie van de HORIZON. 

Alle uitvoergegevens worden alleen berekend tussen sti 
(20 dagen) en stp (aankonstijd laatste order + 10 dagen). 
De rest valt onder de aan- en uitloopperiode. 

De tabel onstaat in de negende kolom van de maattabel. 
Hierin staat het nummer van de maatgroep die de opgegeven 
machine heeft. Zoek dus het nummer AM van de maatgroep op 
in de negende kolom en kijk welke maatgroepnummer er staat 
in de kolom 7 t/m 12 behorende ~ij de machine. 

Deze geeft de dag aan, waarop we zitten. We gaan namelijk 
maximaal een maal per dag de reserve intervallen herberekener 

Het moment waarop de simulatie is, gerekend in dagen van het 
simulatie startmoment (TIME=O) 

Dit is de te plannen rij in 2.2.2. 

Dit is een getal tussen 0 en 1 dat de voorkeur van de maat 
voor een machine uitdrukt. Voorkeur = 0 betekent dat de maat 
niet op de machine gemaakt kan worden. Voorkeur =1 wil zegger 
dat de maat alleen op die machine gemaakt kan worden. 

Dit is de order die na de order staat bij inplanning. 

Hulporder die de gevonden gereserveerde ruimte aangeeft. 

Indien de grootte van een reserve ruimte (A) bekend is kan 
~ieruit de grootte volgens de prognose (H) berekend worden. 
H + reserveringstaeter * wortel(H) = A 
De procedure VULGEDEELTE(A,reserveringsfactor) levert A op. 
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BIJLAGE E 
BEGRIPPENLIJST 

Beschikbare ruimte 

Boetefactoren 

Coils 

Een voor een maatgroep op een machine planrij 
gereserveerde ruimte 

Getallen die mate van voornaamheid tussen diverse 
endogene variabelen bepaald. Alleen hun onderlinge 
verhouding is van belang en wordt gebruikt voor het 
kieze van een geschikte inplanplaats m.b.v. de 
inplanfunktie. 

Rollen bandstaalGerelateerde orders 
Een aantal órders die gelijktijdig uitgeleverd 
dienen te worden. 

Courantheidsmaximum 

Entiteit 

Een aantal dagen, afhankelijk van de courantheid 
van de order, waaruit bepaald wordt wanneer een 
order van de reserverij in de planrij ingepland 
mag worden. 

Iets concreets of abstracts waarvan we gegevens 
verzazamelen, vastleggen , bewerken of 
raadplegen. 

Gerelateerde orders 
Een aantal orders die gelijktijdig uitgeleverd 
dienen te worden. 

Horizon De gemiddelde van de machine horizonnen 
Horizon (machine) 

De verwachte tijd tussen het lasmoment van de 
eerste en laatste order uit de planrij. 

Initiele ruimte De beschikbare ruimte van een maatgroep bij 
opening van een maatgroep. 

Inplanfunktie 

Inplanplaats 

Klusrij 

Een functie voor bij iedere mogelijke inplanplaats 
de totale boete bepaald gebruikt makend van de 
boetefactoren ombouwtijd, levertijd, 
levertijdonnauwkeurigheid en de voorkeursmachine. 
Een plaats in een planrij. 

De eerste orders die aan een machine zijn 
toegewezen zonder toegevoegde reserverings
intervallen. 



Lassen 

Leegloopgrens 
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Het transformeren (op een lasmachine ) van 
ringen bandstaal in gelaste buizen van een 
bepaalde afmeting en vorm met een bepaalde 
fabricagelengte. Lassen impliceert dus 
calibreren en vormwalsen. Aldus worden 
basiskenmerken tot stand gebracht. 

Een getal dat er voor zorgt dat er geen boete
punten gerekend worden voor de inplanplaats op 
een machine die te weinig orders heeft. 

Levertiid Een orderattribuut: Het aantal dagen tussen het 
aankomstijdstip en het gereedmeldingstijdstip 
voor extern transport. Indien niet expliciet 
gesproken wordt over de gerealiseerde levertijd, 
wordt de verwachte levertijd bedoeld. 

Levertiidonnauwkeurigheid. Een boete factor t.g.v. levertijd 
overschreiding volgens de gewenste levertijds 
tabel. Zie ook de inplanfunctie. 

Logistiek 

Maatgroep 

De samengestelde bedrijfsfunkties die zich bezig 
houdt met de integrale goederenstroombesturing. 

Een aantal orders, die alle op dezelfde 
lasmachine gemaakt kunnen worden en waartussen 
de lasmachine bij maatverandering geen grote 
ombouw hoeft te plegen. 

Minimum factor Een getal dat er voor zorgt dat er altijd, 
onafhankelijk wat er reeds gereserveerd is, een 
noodzakelijk gedeelte van de verwachte 
orderbinnenkomst gereserveerd wordt. 

Minimum leverti1d 

Nabewerken 

De minimale levertijd die ,een order krijgt die 
doordat er eerder geen bandstaal beschikbaar is. 

Het tot stand brengen van toegevoegde buiskenmerken 
in een capaciteitsgroep of·een bepaalde 
machine/installatie. 

Netto beschikbare produktietijd. De bruto beschikbare produktietijd 
verminderd met machine storingen en onderhoud. 
(ombouwen valt hier niet onder ) 

Ombouwcoefficiënt (machine) Het quotiënt van de kleine 
ombouwconstante en het aantal maatgroepen van 
de machine. 

Ombouwconstante Een besturingsvariabele voor het kleine 
ombouwcriterium. 

Ombouwpercentage Het percentage ombouwtijd afgezet tegen de netto 
beschikbare produktietijd. 
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Parameters. {Ook wel genoemd exogene variabelen, 
modelknoppen of invoerparameters ). Te 
onderscheiden in : 
- besturingsparameters. Die parameters die een 
planner tot zijn beschikking heeft om de 
planning (op korte termijn ) te sturen. Deze 
worden naar voornaamheid onderverdeelt in 3 
categoriën. 
- Instelparameters. Parameters die voor een 
lange periode vast zijn en alleen veranderd 
mogen worden door middel van onderzoek. 

Planrij Een rij met aan machine toegewezen orders, 
waartussen zich reserverings intervallen 
bevinden. Het aanvangstijdstip van de planrij is 
niet eenduidig. Indien gesproken wordt over de 
planningsmethodiek begint de planrij met de 
eerste te lassen order. Bij programma 
beschrijvingen wordt de planrij vooraf gegaan 
door de klusrij. 

Prioriteitgrens Een getal dat bepaalt wanneer de prioriteit van 
een reserveringsinterval verhoogd moet worden. 

Produktieplanningsdoel. Het produktieplanningsdoel is: 
A - Het zo goed mogelijk plannen, d.w.z. het 

toekennen van orders aan machines zodanig dat 
De opbrengst in tonnen of kilometers zo groot 
mogelijk wordt. 
De levertijden zo laag mogeijk {indien gewenst) 
De levertijd afwijking (dit is het verschil 
tussen de afgegeven en gerealiseerde levertijd ) 
zo klein mogelijk wordt.(ook voor offertes en 
bestellingen). 

B - Snelle en betrouwbare informatie verschaffen. 
Bij de doelstellingen dienen de voorwaarden te worden 
weergegeven waarbinnen dit gerealiseerd dient te 
worden. 

Produktieplanningsfilosofie of methodiek. De produktieplannings
filosofie omvat principes, of grondregels die aangeven 
hoe een produktieplanningdoel gerealiseerd kan worden. 

Produktieplanningsmodel. De produktieplanningsfilosofie wordt 
gedetailleerd uitgewerkt en geconstrueerd in 
een stelsel regels. Hier worden de vragen hoe, 
wat, waar en wanneer beantwoord. 

Produktieplanningssysteem. Om het produktieplanningsmodel te kunnen 
gebruiken, testen en onderhouden dient sofware 
en documentatie gecreëerd te worden. 

Reserveringsfactor 
Een getal waarmee de verwachte beschikbare 
ruimte, op grond van de prognose, herberekend 
wordt tot de beschikbare ruimte. 
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Reservering interval/ruimte. Dat gedeelde van een open maatgroep 
dat nog beschikbaar is voor komende orders. 

Slitten 
Slittiid 

Het snijden van coils bandstaal. 
minimale slittijd.De maximale slittijd voor niet spoed

orders. 
- slitminimum. De maximale slittijd voor spoedorders. 

Spoedreserveringsfactor. Een getal waarmee de verwachte hoeveelheid 
spoedorders vermeerderd wordt. 

Submaatgroep Een zo groot mogelijke verzameling van maten, 
die op alle lasmachines waarop ze gemaakt kunnen 
worden tot dezelfde maatgroep behoren. 

Vaste extra levertiid.Een aantal dagen extra levertijd die een order 
o.a. krijgt die in de reserverij verdwijnt. 

Weekprognose Het verwachte aantal aan kilometers 
binnenkomende orders. die zo spoedig mogelijk 
gelast willen worden. De weekprognose is gegeven 
per maat, wordt iedere week opgesteld voor de 
komende twee maanden. 


