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Samenvatting
Rotte, E.M.A.;

Ontwerp van de besturing voor het transportsysteem van de
Flexibele Assemblage- en LasCel.

Afstudeerrapport, vakgroep ER, Faculteit der Elektrotechniek, Technische Universiteit
Eindhoven, september 1990.
Ret onderwerp van dit afstudeerrapport is het ontwerp van een besturing voor een
transportsysteem in een productie cel. De realisatie van de cel is een gezamelijk project
van de faculteiten werktuigbouwkunde en elektrotechniek van de Technische Universiteit
Eindhoven, het TNO-ITP, DAF trucks RV. en N.V. Philips Gloeilampenfabrieken. Ret
doel van het project is een onbemande productiecel te bouwen waar een mix van
verschillende producten tegelijk geproduceerd kan worden. De productiecel is van het job
shop type.
Voor het transportsysteem van de productiecel is een besturing ontworpen met het CAMreferentie model van het Philips-CFf als uitgangspunt.

Summary
Rotte, E.M.A.;

Design of the controller for the transport system of the Flexible
Assembly and Welding Cell. [ In Dutch]

M.Sc. thesis, Measurement and Control Section, Department of Electrical Engineering,
University of Technology Eindhoven, september 1990.
The subject of this M.Sc. thesis is the design of a controller for a transport system in a
production cell. The departments of mechanical and electrical engineering of the
Eindhoven University of Technology, the ITP, DAF trucks RV. and N.V. Philips
Gloeilampenfabrieken participate in the realisation of the cell. The aim of the project is to
build a unmanned productioncell where different products can be produced at the same
time. The productioncell is of the job shop type.
A controller has been designed for the transportsystem of de productioncell based on the
CFT's CAM-reference model.
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1

Inleiding

Het FALC-project ( FALC is Flexibele Assemblage- en LasCeI ) is een
samenwerkingverband tussen de vakgroep Productieautomatisering ( WPA ) van de
faculteit werktuigbouwkunde en de vakgroep Meten en Regelen ( ER ) van de faculteit
elektrotechniek, beiden van de Technische Universiteit Eindhoven ( TOE ). Verder nemen
deel het TNO-TOE instituut ITP ( Informatica Toepassingen voor
Productieautomatiseringen ), DAF trucks B.V. en N.V. Philips Gloeilampenfabrieken. Doel
van het FALC-project is het bouwen van een onbemande assemblage- en lascel voor lichte
lasprodukten, de FALC-cel. De bedoeling is dat een mix van verschillende produkten
gelijktijdig in de cel in bewerking kan zijn.
Een eerste implementatie van de FALC-cel, de "Lascel-89" is inmiddels voltooid ( zie
[6] ). Nu wordt begonnen aan de tweede implementatiefase : "Lascel-91".
Lascel-89 bestaat uit een robot voorzien van een lastoorts en een transportsysteem. Op het
transportsysteem zijn naast de robotwerkplek nog twee andere werkplekken gedefinieerd
namelijk een toevoerstation, waar onderdelen op draagblokken worden gebracht, en een
uitvoerstation, waar gelaste produkten van de draagblokken worden gehaald.
De besturing van de FALC-cel moet volgens worden opgebouwd volgens het CAMreferentie model ( [8] ). Het CAM-referentie model is een hierarchisch model voor de
besturing van produktiesystemen. De besturing voor het transportsysteem in lascel-89
voldoet met aan het CAM-referentie model.
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2

Opdrachtformulering

Bij bet begin van mijn afstudeeronderzoek was de eerste implementatiefase van de FALCeel, Laseel-89 geYmplementeerd. Het doel van Laseel-89 was de geYntegreerde
funetionaliteit van de FALC-eel te demonstreren. In de volgende irnplementatiefase,
Laseel-91, moet de besturing van de FALC-eel gebeel volgens bet CAM-referentie model (
[8] ) zijn opgezet. Mijn opdraebt luidde daarom als voIgt:
"Ontwerp een besturing voor bet transportsysteem van de FALC
volgens bet CAM-referentie model."
De besturing van bet transportsysteem moet voldoen aan bet 'Programma van Eisen'
( [1] ) en de 'Funetionele Specifieaties van de FALC' ( [2] ).
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3

De FALe-eel

3.1

Doelstellingen van bet FALC-project

De doelstellingen en eisen met betrekking tot de FALC-eel zijn vervat in het 'Programma
van Eisen' van de FALC-eel ( [1] ), en de 'Funetionele Speeifieaties' van de FALC-eel (
[2] ). Bij het opstellen van doelstellingen en eisen voor Laseel-91 doet zich een probleem
voor. De 'Funetionele Specifieaties' van de FALC-eel ( [2] ) hebben vrijwel uitsluitend
betrekking op de eerste implementatiefase, Laseel-89. De doelstellingen en eisen voor de
tweede implementatiefase, Laseel-91, bestaan daarom uit algemene eisen met betrekking
tot de FALC-eel zoals geformuleerd in [1] en [2], alsmede de eisen in de 'Funetionele
Specifieaties' voor Laseel-89. Ook de eisen die in [2] als optioneel staan omsehreven
zoals : "Optioneel voor laseel-89" ( [2] pagina 25 ) en "De volgende in- en uitvoer
werkplekken zullen eventueel bereikbaar moeten zijn" ( [2] pagina 24 ) worden besehouwd
als eisen voor Laseel-91.
Zoals de naam 'Flexibele Assemblage- en LasCel' reeds suggereert ligt bij de FALC-eel
de nadruk op flexibiliteit. De doelstellingen voor de FALC-eel kunnen daarom worden
onderverdeeld in algemene doelstellingen en flexibiliteits doelstellingen.
De belangrijkste algemene doelstellingen, vermeld in [1] pagina vijf tot en met zeven, zijn
de volgende :
1

De eel dient gerieht te zijn op toekomstige industriele produetie.

2

De eel dient in defmitieve uitvoering onbemand te kunnen funetioneren.

3

De eel moet als demonstratie model te gebruiken zijn.

4

Aan de eel moet onderzoek verrieht kunnen worden.

5

De eel moet de mogelijkheid bieden tot het geven van onderwijs.
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In [1] en [2] staan de volgende flexibiliteits eisen gegeven : ( voor een overzicht van de
mogelijke types van flexibiliteit zie [14] )
[1] pagina vijf tot en met zeven :
6

De cel client robuust te zijn ten opzichte van veranderingen in de toekomst.

7

De cel moet modulair opgebouwd en uitbreidbaar zijn.

[2] pagina negen :
8

De FALC moet flexibiliteit bieden om een mix van producttypen te kunnen
realiseren.

9

Voor elk gewenst product moet de gewenste volgorde van bewerkingen
vastgelegd worden. Bewerkingen en de juiste volgorde van bewerkingen voor
een product worden vastgelegd in zogenaamde bewerkingslijsten.

10

In bewerkingslijsten is de mogelijk.heid tot het kiezen van alternatieven in
verband met foutafhandeling aanwezig.

11

Het moet mogelijk zijn om eenvouclig voor nieuwe producten bewerkingslijsten
vast te leggen.

12

Recepten moeten dynamisch zijn, dat wil zeggen tijdens productieafloop
geladen worden.

Enige aantekeningen bij de opgesomde eisen :
ad 6

Deze veranderingen in de toekomst omvatten het toevoegen van nieuwe
werkplekken, het wijzigen van de layout van de FALC-cel en het introduceren
van nieuwe produkten.

ad 7

Modulariteit en uitbreidbaarheid van de besturing wordt gegarandeerd door de
besturing te ontwerpen aan de hand van het CAM-referentie model.

Ewout Rotte versie 20 september 1990

pagina 9

antwerp van de besturing voor het transportsysteem van de FALC

ad 8

Verschillende producten moeten tegelijkertijd in de FALC-cel in bewerking
kunnen zijn.

ad 9

Voor 'bewerkingslijsten' wordt ook het woord 'recepten' gebruikt.

ad 10

Deze eis is moeilijk te rijmen met "Exception handling hoeft niet in de
besturing [ te ] worden opgevangen. Er wordt met produktie gestopt en
opnieuw begonnen.", [2] pagina 15.

3.2

Onderdelen van de FALe-eel

3.2.1

Inleiding

De FALC-cel bestaat uit drie werkplekken. Op deze werkplekken vinden bewerkingen
plaats aan produkten. Ook bevat de FALC-cel een transportsysteem voor het vervoer van
de produkten tussen de werkplekken. ( Zie afbeelding 1 ).
De drie werkplekken zijn : een toevoerstation waar de produkten op draagblokken worden
gebracht en waar assemblage handelingen kunnen plaatsvinden, een lasrobot waar de
produkten gelast worden en een uitvoerstation waar de produkten van de draagblokken
gehaald worden. Op aBe werkplekken is een positioneerinrichting aanwezig.
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Px: Positioneerinrichting

Pi
P2

Pi
P2
P3

Toeuoer
Uituoer
Lassen

P3
LASROBOT

Afbeelding 1

3.2.2

Lasrobot

Bet lassen van produkten in de FALC-eel wordt gedaan met een zesassige robot. Bij deze
robot hoon een manipulator met twee vrijheidsgraden. De manipulator is een plateau
waarop door het transponsysteem een draagblok gereden kan worden. Op dit draagblok
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bevindt zich het te lassen produkt. De robot is voorzien van een lastoons. Deze lastoons is
aangesloten op een lasbron die vanuit de robotbesturing wordt bestuurd. Bij het lassen kan
gebruik gemaakt worden van een op de robotarm te monteren optische sensor. Dit
sensorgestuurd lassen valt echter buiten het bestek van het FALC-project.

3.2.3

Transponsysteem

Ret transponsysteem transponeen draagblokken tussen de werkplekken. Op de
draagblokken worden de te bewerken produkten geplaatst. Ret transponsysteem wordt
uitvoerig behandeld in hoofdstuk 4.

3.2.4

Toevoerstation

Ret toevoerstation verzorgt de toevoer van produkten en onderdelen op de draagblokken.
Ook kunnen assemblage handelingen door het toevoerstation worden uitgevoerd. In de
eerste implementatiefase van de FALC-cel, Lascel-89, gebeun dit toevoeren en
assembleren met de hand.
In de toekomst moet ook het toevoeren van produkten op de draagblokken
geautomatiseerd gaan verlopen. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht door
W.Rutzezon, student van de faculteit werktuigbouwkunde ( zie [7] ).

3.2.5

Uitvoerstation

Ret uitvoerstation haalt de produkten die klaar zijn van de draagblokken. In de eerste
implementatiefase van de FALC-cel, Lascel-89, gebeun dit toevoeren en assembleren met
de hand. Er zijn nog geen plannen om dit te automatiseren.

3.2.6

Positioneerinrichtingen

Als een produkt een bewerking ondergaat moet de positie van het werkstuk ten opzichte
van het werktuig vastliggen. Daarom zijn bij aIle werkplekken positioneerinrichtingen
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aanwezig, bestaand uit een aantal pennen waarmee het draagblok, en daarmee het produkt,
in een bekende positie wordt gefixeerd.

3.3

Besturingssysteem Lascel-89

3.3.1

Produktiebesturing

Het voomaamste doel van Lascel-89 was de geYntegreerde functionaliteit van de cel te
demonstreren. Dit is gedaan door de lasrobot, met de manipulator en de lasapparatuur, en
het transportsysteem met de positioneerinrichtingen door een gei'ntegreerd
besturingssysteem te laten besturen.
De overkoepelende produktiebesturing, de Cell/Line controller, bestuurt het workstation
'transport' en het workstation 'lassen'. Zie afbeelding 2. De Cell/Line controller is
gerealiseerd in een personal computer.

Cell/line
& Workst.
Contr.

I

I
Aut.MOd.
Transport

I
Aut.MOd.
Lasrobot

Afbeelding 2

De celVline controller verzorgt het transport vanaf het toevoerstation naar de robot.
Vervolgens laat de celVline controller de robot het juiste programma uitvoeren en
transporteert het blok naar het uitvoerstation. De besturing gebeurt aan de hand van
recepten.
De gei'ntegreerde besturing van Lascel-89 voldoet op een aantal punten niet aan de eisen
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die gesteld worden in [1] en [2] ; de cel1/line controller verwerkt een order tegelijk van
een aantal gelijke produkten. Ret is nog niet mogelijk een mix van produkten gelijktijdig
in bewerking te hebben. Ook ontbreekt het workstation 'positioneren' in de besturing van
Lascel-89, de positioneerfunctie is ondergebracht bij het workstation 'transport'.

3.3.2

De besturing van het workstation 'lassen'

De besturing van het workstation 'lassen' bestaat uit een workstation controller,
gelmplementeerd in dezelfde personal computer als de ce11/1ine controller en de automation
module 'lasrobot'. De lasrobot, de manipulator, de lasapparatuur en de lassensor worden
bestuurd door een besturingskast, de zogenaamde Robot Controller Module of RCM Deze
RCM vervult de taak van automation module. De automation module wordt door de
workstation controller bestuurd. Zie afbeelding 3.

Cell/Line cont.r.

... -

-

-

PC
I

Workst..
Workst..
I
I
Transp.
Lasrobot.

L ___

I

AUt..MOd.
Lasrobot.

]

:RCM

Afbeelding 3

De besturing van het lasproces door de RCM gebeun aan de hand van programma's. Deze
programma's worden opgeslagen in het geheugen van de RCM De programma's worden
aangeroepen vanuit de workstation controller. De koppeling tussen de RCM en de personal
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computer bestaat uit een serieel datakanaal. Voor meer informatie over deze koppeling zie
het verslag van Roberto Vidal ( [4] ).

3.3.3

Transportsysteembesturing

De besturing van het transportsysteem bestaat uit een workstation controller
gei'mplementeerd in een personal computer en een automation module, gei'mplementeerd in
een Programmable Logic Controller of PLC De koppeling tussen de PLC en de personal
computer verloopt via digitale I/O lijnen. Voor meer informatie over deze koppeling zie
het verslag van den Uyl ( [5] ). De besturing van het transportsysteem in Lascel-89 wordt
uitgebreid behandeld in paragraaf 4.2.
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4

Het Transportsysteem in de FALe-eel

4.1

Gegeneraliseerde Layout van bet Transportsysteem

Aan de besturing van het transportsysteem in de FALC-cel wordt de eis gesteld dat
eventuele uitbreidingen en veranderingen van het transportsysteem geen ingrijpende
veranderingen in de besturing vergen. Om aan deze eis te kunnen voldoen moet bekend
zijn hoe het transportsysteem er na deze uitbreidingen of veranderingen uit kan komen te
zien. Er is dus behoefte aan een gegeneraliseerde layout van het transportsysteem. In
overleg met medewerkers van de faculteit werktuigbouw is gekomen tot onderstaande
gegeneraliseerde layout ( afbeelding 4 ). Deze gegeneraliseerde layout is goedgekeurd op
de FALC-vergadering van 20 april 1990.

hOOfd-j
b .... n A

j hoofd-

b .. a.n b

over-zet.t.erMet.
ziJba.nen

Afbeelding 4
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De gegeneraliseerde layout bestaat uit twee hoofdbanen, een voor elke richting, een aantal
'overzetters met zijbanen'. De blokken 'overzetter met zijbanen' kunnen verschillende
vonnen aannemen. Al deze verschillende 'overzetters met zijbanen' kunnen echter opgevat
worden als speciale gevallen van een gegeneraliseerde 'overzetter met zijbanen'. Deze
'gegeneraliseerde overzetter met zijbanen' kan een draagblok van de ene hoofdbaan naar
de andere hoofdbaan transporteren en ook naar twee aan de overzetter gelegen zijbanen. (
Zie afbeelding 5.)

--_ ..

_
..
-I
"'T- I

--------.
-

,

I
I

I

",.Lo,_

.. - - .. - --

"T'"

2

2

---------

IHoordl
banen
~

..

".Lo,_,

I

Afbeelding 5

Aan de zijbanen zijn de werkplekken zoals de lasrobot gelegen. Andere overzetters met of
zonder zijbanen kunnen uit deze 'gegeneraliseerde overzetter met zijbanen' worden
afgeleid door het overzetten in een of beide richtingen te verbieden of door het
verwijderen van cen of beide zijbanen. Zie als voorbeeld afbeelding 6, waar een overzetter
met ten zijbaan staat afgebeeld, en afbeelding 7, een overzetter ronder zijbanen die in ten
richting kan overzetten.
De zijbanen, waaraan de werkplekken zoals de lasrobot of het toevoerstation zijn gelegen,
kunnen verschillende vormen aannemen. De vonn van een zijbaan za1 in de eerste plaats
bepaald worden door de eisen die de werkplek aan de zijbaan stelt. In principe kan elke
zijbaan anders zijn. Op de zijbanen kunnen bufferplaatsen aanwezig zijn om de
bezettingsgraad van de werkplekken te verbeteren. Door deze afhankelijkheid van de
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werkplek kan geen gegeneraliseerde layout van de zijbanen worden gegeven. Een zijbaan
heeft een of meer ingangen, een of meer uitgangen ( die de ingangen kunnen overlappen )
en nul of meer bufferplaatsen.

Overzetter

I

I.
I.
---------

T
L. __

I

+

I

- -T- - -

-

I

•
•
---------

I
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Zijbaan

I

I

_ _.J.. ___

Afbeelding 6

Overzetter

I

I + I.
---------

•

T
L. __

I

•
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I

I

T
_ _...I

I

Afbeelding 7

Ewout Rotte versie 20 september 1990

pagina 18

Ontwerp van de besturing voor het transponsysteem van de FALC

4.2

Transportsysteem in Lascel-89

4.2.1

Layout van het transponsysteem in Lascel-89

De eerste implementatiefase van het FALC-project, Lascel-89, is afgerond. De layout van
het transponsysteem in Lascel-89 is gegeven in afbeelding 8.

Wi
W2
W3

--

Wi

--

Toeuoer
Uituoer
Lassen

-W2
--

W3

Afbeelding 8

Te onderscheiden zijn de twee hoofdbanen, twee overzetters en een zijbaan. In Lascel-89
zijn drie werkplekken germplementeerd namelijk het toevoerstation, het uitvoerstation en
de lasrobot.
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De layout van het transportsysteem in Lascel-89 is niet geheel in overeenstemming met de
in paragraaf 4.1 gegeven gegeneraliseerde layout van het transportsysteem. In Lascel-89
bevinden de werkplekken die horen bij het toevoerstation en bij het uitvoerstation zich op
de hoofdbanen. Volgens de gegeneraliseerde layout moeten werkplekken zich aan een
zijbaan bevinden. Dit heeft als belangrijk voordeel dat een produkt dat een bewerking
ondergaat het verkeer op de hoofdbanen niet hindert.

4.3

. Besturing van bet Transportsysteem in Lascel-89

De besturing van het transportsysteem zoals geYmplementeerd in Lascel-89 bestaat uit twee
lagen. De hoogste besturingslaag is de workstationcontroller, geYmplementeerd in een
personal computer. De onderste laag is de automation module controller, geYmplementeerd
in een Programmable Logic Controller ( PLC ). Zie afbeelding 9.

eel 1/L i nee 0 n t. r •
I

Workst.
Transp.

I

...._~..-_ _.I .

-

-

-

-

PC

Workst..
L asI
robot.

AUt..MOd.
Transport.

.J

]

PLC

Afbeelding 9

De automation module controller en de workstation controller zullen in de volgende
paragrafen behandeld worden.
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4.3.1

Automation module controller

Ten behoeve van de besturing van het transportsysteem in Lascel-89 zijn op het
transportsysteem een aantal trajecten gedefinieerd. Deze trajecten staan aangegeven in
afbeelding 10.
De trajecten bestrijken het hele transportsysteem. Het lijkt voor de hand te liggen om de
trajecten te beschouwen als automation modules. Dit is echter niet mogelijk omdat de
trajecten niet onafbankelijk van elkaar zijn. Een traject gebruikt informatie afkomstig van
andere trajecten die het traject overlappen. In Lascel-89 vormen hierom alle trajecten
samen een automation module. WeI zijn binnen de automation module controller naast een
overkoepelend programma subprogramma's voor elk van de trajecten aanwezig.

11111

Afbeelding 10
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Naast de trajecten maken ook de positioneerinrichtingen deel uit van de transport
automation module. In Lascel-89 is het positioneren immers een functie van het
workstation 'transport'.
De onderverdeling van het transportsysteem in trajecten heeft enige nadelen. Reeds
genoomd is het nadeel dat de trajecten elkaar overlappen en niet onafbankelijk van elkaar
zijn. Een ander nadeel is dat de besturing niet eenvoudig uit te breiden is. Bij uitbreiding
van het transportsysteem zouden de trajecten mooten worden veranderd en de
programmatuur rou grotendeels vervangen mooten worden.
Een meer uitgebreide verhandeling over het transport automation module in Lascel-89 is te
vinden in [5].

4.3.2

Workstation controller in Lascel-89

De workstationcontroller van de Lascel-89 heeft tot taak draagblokken te transporteren van
en naar de werkplekken. Dit gebeurt door het aanroopen van de in de automation module
geYmplementeerde trajecten. Door de routing van de draagblokken te laten verlopen via
deze trajecten is het niet mogelijk meerdere draagblokken onafhankelijk van elkaar naar
hun bestemming te brengen. De besturing concentreert zich dan ook op een draagblok,
waarbij een aantal prioriteitsregels wordt gehanteerd.
De workstationcontroller zorgt ook voor het positioneren van de draagblokken op de
werkplekken. De workstationcontroller is niet berekend op uitbreiding of wijziging van het
transportsysteem. Dit komt uiteraard omdat gebruik is gemaakt van de PLC besturing, die
in een eerdere fase reeds was geYmplementeerd.
Voor de strategie die gebruikt wordt om de draagblokken naar hun bestemming te loodsen
zie paragraaf 7.4.3 in het verslag van den Uyl ( [5] ).

4.4

Eisen aan het transportsysteem voor Lascel-91

In bijlage B staan een aantal citaten verzameld uit het 'Programma van Eisen' ( [1] ), en
de 'Functionele Specificaties' ( [2] ). Op grond van deze citaten zijn een aantal eisen te
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fonnuleren die relevant zijn voor het transportsysteem. Zie afbeelding 11.
1

De besturing van het transportsysteem wordt ontworpen volgens het CAMreferentie model.

2

Voor elke bewerking aan een werkstuk moet het workstation in principe een
apart recept hebben dat voorschrijft hoe de bewerking wordt uitgevoerd.

3

Recepten moeten in de uiteindelijke FALC dynamisch geladen kunnen worden.

4

De te onderkennen automation modules moeten onafhankelijk van elkaar
kunnen worden aangestuurd.

5

Automation modules bij het workstation 'transport' zijn :
- overzetter-I automation module
- overzetter-2 automation module
- overzetter-3 automation module
- werkplek WI automation module
- werkplek W2 automation module

6

Op de niveaus 'CelllLine' en 'Workstation' binnen de besturing van de FALCcel moet een Production Evaluation System aanwezig zijn.

7

De draagblokken moeten van en naar de volgende bestemmingen kunnen
worden gebracht : WI, W2, W3, B2.

8

Ook bereikbaar moeten zijn : Int, In2, In3, VitI, Via, Vit3.

9

De positioneerfuncties worden gerealiseerd door het workstation 'positioneren'.

10

Implementatie [ van de automation modules van het workstation
'positioneren' ] zal geschieden door automation modules van het
transportsysteem die de transportbesturing van de desbetreffende werkplek
verzorgen.
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Uit1In2

Wi
W2
In3
Uit3
1,.13

In1 Uit2
Afbeelding 11

ad 1

De in [1] en [2] bedoelde versie van het CAM-referentie model is versie 1.0 (
[8] ). Ik heb besloten om de besturing van het transponsysteem niet op te
zetten volgens de methode beschreven in [8] maar het transponsysteem te
behandelen als ieder ander workstation. Later bleek deze aanpak overeen te
komen met de behandeling van het transportsysteem zoals beschreven in een
nieuwere versie ( zonder versienummer ) van het CAM-referentie model
( [9] ).
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ad 5

De genoemde automation modules passen niet in de gegeneraliseerde layout
van het transportsysteem zoals gegeven in paragraaf 4.1.

ad 7

Ret transport van en naar bufferplaats B2 wordt niet verzorgt door het
workstation 'transport' maar door een automation module.

ad 10

Deze eis is in strijd met eis 9. Aangezien eis 9 door meer citaten wordt
ondersteund dan eis 10 komt eis 10 te vervallen.
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5

Ret CAM-referentiemodel voor produktiesystemen

5.1

Doel van bet CAM-referentiemodel

In [1] en [2] wonlt geeist dat de FALC-cel robuust is ten opzichte van veranderingen in de
tookomst. Dit houdt onder meer in dat veranderingen in de fysieke layout van de eel geen
ingrijpende aanpassingen van de besturing vergen. Ook moot het mogelijk zijn om nieuwe
onderdelen van de eel in korte tijd in te passen in de bestaande besturing. Om hieraan te
kunnen voldoen moet de besturing opgezet worden volgens een hierarchisch standaard
model. In het verleden is voor de besturing van de FALC-eel gekozen voor het 'CAMreferentie model voor produktiesystemen'.
Het 'CAM-referentiemodel voor produktiesystemen" of kortweg 'CAM-referentiemodel' is
ontwikkeld door het CFT van Philips in samenwerking met DEC met als doel te komen
tot een standaard voor de besturing en integratie van geautomatiseerde produktiesystemen.

5.2

Inleiding

Het CAM-referentiemodel kent de volgende hierarchische niveaus ( van laag naar hoog ) :
device, automation module, workstation, cell/line, shop/center, factory en production
facility. ( Zie afbeelding 12.)
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Afbeelding 12
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Elk niveau bestaat uit een niveaucontroller en een of meerdere modules van het niveau
eronder. In afbeelding 13 is als voorbeeld een workstation afgebeeld.

ll/L i ne
cont.r.

Ce

i

,
-----------------+------------------Uo:rkstation
Workst.at.ion
cont.r.

I

I

Aut.oMat.ion
Module 1

Aut.oMat.ion
Module 2

I

. ..

Aut.oMat.ion
Module N

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

Afbeelding 13

Op ieder niveau zijn behalve de niveaucontroller, die het Production Control System
( PCS ) vormt, ook een Production Preparation System ( PPS ) en een Production
Evaluation System ( PES) aanwezig. ( Zie afbeelding 14 ).

P.P.s.

H

P.c.s.

H

P.E.S.

I

Afbeelding 14

Het production preparation system moot de gegevens leveren die nodig zijn om te kunnen
produceren. Deze gegevens omvatten onder andere productierecepten en voor het
transportsysteem de layout van het transportsysteem.
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Het production evaluation system verzamelt historische gegevens over de productie. Aard
en omvang van de verzamelde gegevens hangen af van de wensen van de gebruiker.
De hierarchische indeling in het CAM-referentie model is overigens een functionele
indeling. Het is bij de implementatie van het model toegestaan om verschillende
functionele modules in hetzelfde fysieke apparaat onder te brengen. WeI wordt geeist dat
de verschillende functionele modules van elkaar te onderscheiden zijn, bijvoorbeeld door
ze in verschillende softwaremodules te implementeren.
Het aantal niveaus dat door het CAM-referentie model beschreven wordt hoeft niet voor
elke situatie het optimale aantal te zijn. Ook zijn de taakomschrijvingen van de niveaus
zodanig dat in praktische situaties vaak meerdere oplossingen mogelijk zijn.
Binnen de FALC-cel spelen aileen de niveaus device tot en met shop/center een rol. De
shop/center controller in de FALC-cel is de gebruiker wiens taak het is orders te geven
aan de celllline controller. In de volgende paragrafen worden de taken van de niveaus
device tot en met cell/line omschreven.

S.3

Taakomschrijvingen van de niveaus

5.3.1

Device

Er zijn twee soorten devices : actuator devices en sensor devices. Met een actuator device
wordt een bepaald aspect van het produkt of van de produktieomgeving veranderd. Een
sensor device meet een bepaalde variabele die betrekking heeft op het produkt of de
produktieomgeving.

5.3.2

Automation module

Een automation module coordineert een aantal devices. De taak van een automation
module is om een bepaalde parameter van het produkt of van de produktieomgeving naar
een bepaalde doelwaarde te brengen.
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5.3.3

Workstation

Een workstation voert eenvoudige produkt transformaties uit. Rierbij moet worden
opgemerkt dat het onderscheid tussen een produkt transformatie ( taak van een
workstation) en het veranderen van een bepaalde parameter van het produkt ( taak van
een automation module) vaak niet of nauwelijks te maken is.

5.3.4

CelllLine

De taak van de cell/line is een gevraagd aantal produkten binnen een bepaalde tijd te
produceren. Ret cell/line niveau is daarmee het laagste niveau waar de tijdfactor een rol
speelt.
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6

Besturingsmodel van de FALe-eel

6.1

Aigemeen

Om te komen tot een besturing voor de FALC-cel die aan de eisen gesteld in [1] en [2]
voldoet wordt voor de FALC-cel een besturingsmodel opgezet volgens het CAMreferentiemodel. De cel wordt hiertoe opgedeeld in produktie eenheden die ieder een
bepaalde taak verrichten. Vervolgens worden deze produktie eenheden opgedeeld in steeds
kleinere eenheden totdat de eenheden een elementaire produktietaak verrichten. Bij het
benoemen van de produktie eenheden wordt de nomenclatuur van het CAM-referentie
model gebruikt. Meer informatie over hierarchische besturingen voor productiecellen zie
[11] en [12].

6.2

De shop/center controller

De hoogste besturingslaag binnen de FALC-cel is de cell/line controller. De cell/line
controller ontvangt opdrachten van en rapporteert aan de gebruiker. De gebruiker treedt
daarmee op als shop/center controller. ( Zie afbeelding 15. )
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Shop/Cent-er
(Super .... i sor)

C e 11 /L i n e

Afbeelding lS

6.3

De cell/line controller

De celVline controller heeft als taak het besturen van het produktieproces. Het
produktieproces kan onderverdeeld worden in een aantal produktiehandelingen. In de
FALC-cel worden de volgende produktiehandelingen verricht : onderdelen worden op een
draagblok toegevoerd, het draagblok wordt getransporteerd, het produkt wordt gelast en
het produkt wordt van het draagblok verwijderd. Op grond van deze produktiehandelingen
zijn vier workstations te onderscheiden : het workstation ,toevoer,, het workstation
'transport', het workstation 'lassen' en het workstation 'uitvoer'. Aan deze vier
workstations is nog een vijfde toegevoegd, het workstation 'positioneren'l ( zie afbeelding
16 ). Bij verschillende werkplekken bevinden zich positioneerinrichtingen waarmee
produkten binnen bepaalde tolerantiegrenzen op een bekende positie worden gefixeerd. Dit
gebeun door het draagblok waarop het produkt staat vast te klemmen met pennen. De

IDit workstation kornt te vervallen. Zie voetnoot paragraaf
6.4.5.
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pennen vallen in gaten die speciaal voor dit doel in de draagblokken zijn aangebracht. Het
positioneren is noodzakelijk om zonder extra sensoren de positie van het produkt zo
nauwkeuring vast te stellen dat bepaalde bewerkingen geautomatiseerd aan het produkt
kunnen worden verricht.
Shop/Cen1:.er
(SuperIJisor)

Cell/Line

I

I

I

l-lorks1:..
Transport

1:..
Position.
~orks

I

I

l-lorlcs1:..
Lasrobot

I

I

I

I-lorkst.
InIJoer

I-lorlcst.
UitIJoer

Afbeelding 16

6.4

Workstations in de FALe-eel

6.4.1

Workstation lassen

Het lassen van produkten in de FALC-cel wordt gedaan met een zesassige robot. Bij deze
robot hoort een manipulator met twee vrijheidsgraden. De manipulator is een plateau
waarop door het transportsysteem een draagblok gereden kan worden. Op dit draagblok
bevindt zich het te lassen produkt. De robot is voorzien van een lastoorts. Deze lastoorts is
aangesloten op een lasbron die vanuit de robotbesturing wordt bestuurd. Bij het lassen kan
gebruik gemaakt worden van een op de robotanD te monteren optische sensor.
De robot, de manipulator, het lasapparaat en de sensor worden bestuurd door een Robot
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Controller Module ( RCM ). Deze RCM kan naar keuze beschouwd worden als
workstation controller of als automation module controller. Gekozen is voor automation
module controller. De RCM wordt bestuurd vanuit een personal computer die daarmee de
rol van workstation controller vervult. Deze configuratie ( afbeelding 17 ) heeft als
voordeel dat de communicatie van de cel1/1ine controller en de robot workstation op
gelijke wijze verloopt als tussen de cel1/1ine controller en de andere workstations.

Workst.
Lassen

I
AutOM.MOd
Lassen

] PC
] RCM

I

I
De .... ioe
Lasrobot

I
De .... ioe
Man i pulator

I
De .... ioe
Lasapparaat

I
De .... ioe
Lassensor

Afbeelding 17

6.4.2

Workstation transportsysteem

Het besturingsmodel voor het workstation 'transport' is onderwerp van hoofdstuk 7. Op
deze plaats zal niet verder op het workstation 'transport' worden ingegaan.

6.4.3

Workstation toevoer

Het workstation 'toevoer' verzorgt de toevoer van produkten en onderdelen op de
draagblokken. Op dit moment gebeurt dit toevoeren met de hand. In de huidige situatie
heeft het workstation 'toevoer' dus een automation module, namelijk de persoon die de
onderdelen op het draagblok brengt.
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In de toekomst moet ook het toevoeren van produkten op de draagblokken
geautomatiseerd gaan verlopen. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht door
W.Hutzezon. ( Zie [7] ). De bedoeling is om voor de toevoer van de produkten een robot
te gaan gebruiken. Hiermee zou de toevoer workstation gaan lijken op de robot
workstation. Hierover zijn echter nog geen besluiten genomen. Voor implementatie van de
workstation controller wordt gedacht aan een personal computer.

6.4.4

Workstation uitvoer

Het workstation 'uitvoer' haalt produkten van de draagblokken. De uitvoer van produkten
gebeurt voorlopig nog met de hand. Het workstation uitvoer zal voorlopig gaan bestaan uit
een personal computer met de taak van workstation controller en een student of
medewerker die dienst doet als automation module. Voor communicatie tussen deze twee
onderdelen van het systeem wordt gedacht aan een gemengd optisch-fysiek datakanaal.

6.4.5

Workstation positioneren

Er zijn op drie plaatsen positioneerinrichtingen in de FALC-cel waarmee draagblokken op
een bekende positie geflxeerd kunnen worden. Deze positioneerinrichtingen bevinden zich
op de manipulator bij de lasrobot, bij het toevoerstation en bij het uitvoerstation. Het
onderbrengen van de positioneer functies in het besturingsmodel van de FALC-cel is op
drie manieren mogelijk.
De positioneer functies kunnen gezien worden als een deelfunctie van het workstation
waar ze bij horen. De positioneerinrichting op de manipulator bij de lasrobot is dan een
automation module bestuurd door de workstation controller van het workstation 'lassen'.
Dit heeft een praktisch nadeel. (Zie flguur 17.)
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I
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Afbeelding 18

In de besturing van lascel-89 worden de positioneerinrichtingen bediend door de PLC die
ook het transportsysteem bedient. Het CAM-reference model staat toe meerdere onderdelen
van de besturing, zoals hier de automation module 'transport' en de automation module
'positioneren', in hetzelfde fysieke apparaat onder te brengen. Om tegemoet te komen aan
de demonstratie- en onderwijs doelstellingen voor de FALC-cel is besloten om de
workstation controllers van het workstation 'lassen' en van het workstation 'transport' in
afzonderlijke personal computers te implementeren. Vit kosten overwegingen is het nuttig
om de PLC met slechts met een personal computer te laten communiceren. Dit houdt in
dat het workstation dat de positioneerinrichtingen bestuurt gei'mplementeerd moet zijn in
de personal computer waar ook de workstationcontroller van het workstation 'transport' in
is gei'mplementeerd. Dit brengt ons op de andere twee alternatieven : de
positioneerfuncties kunnen worden ondergebracht bij het workstation 'transport' of in een
apart workstation 'positioneren'.
Als het workstation 'positioneren' wordt ondergebracht bij het workstation 'transport' ( zie
afbeelding 19 ), dan moet door het workstation 'transport' worden bijgehouden of een
bepaald draagblok gepositioneerd is en zo ja door welke positioneerinrichting. Ook moet
bij het workstation 'transport' bekend zijn welke van de mogelijke bestemmingen voorzien
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zijn van een positioneerinrichting.

Ce ll/L i ne
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I

I

I

I

workst.
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II
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transp. Iposition

I
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Afbeelding 19

In het geval van een apart workstation 'positioneren' ( zie afbeelding 20 ), dan hoeven
deze zaken niet te worden bijgehouden omdat er in het recept op cell/line niveau voor
gezorgd wordt dat de juiste positioneerinrichting geactiveerd of gedeactiveerd wordt. Ben
nadeel van een apart workstation 'positioneren' is echter dat de opdrachten voor de
positioneerinrichtingen op cell/1ine niveau gegenereerd worden in plaats van op
workstation niveau. Dit is een niveau hoger dan strikt noodzakelijk en zorgt daardoor voor
meer berichtenverkeer.
Een laatste argument voor een apart workstation 'positioneren' is dat er in de 'Functionele
Specificaties' ( [2] ) uitdrukkelijk wordt geeist dat de positioneerfunctie wordt
ondergebracht in een workstation 'positioneren' ; "Positioneerfuncties worden normaal
door het transponsysteem gerealiseerd. Aangezien de wens is uitgesproken dat positioneren
vanuit cell/line nivo aanstuurbaar moet zijn is dit werkstation [ workstation 'positioneren' ]
geintroduceerd." ( [2] pagina 20 ).
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Ce ll/L i ne
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Afbeelding 20

Op grond van bovenstaande overwegingen wordt gekozen voor een workstation

'positioneren' waarbij niet uit het oog mag worden verloren dat deze keuze mede is
gemaakt met het oog op de beoogde implementatie. Indien slechts functionele argumenten
van invloed zouden zijn, zou het onderbrengen van de positioneerinrichtingen bij het
workstation waar ze bij horen mijns inziens de voorkeur verdienen. 1

lEr is besloten de functionele argumenten de doorslag te
laten geven. Daarmee komt het workstation 'positioneren' te
vervallen en worden de positioneerinrichtingen ondergebracht
bij de werkplek waar ze bij horen.
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7

Besturingsmodel v.h. transportsysteem

7.1

Workstation

7.1.1

Eisen aan het Workstation

Het workstation 'transport' is verantwoordelijk voor het transport van draagblokken tussen
een aantal plaatsen binnen het transportsysteem. Deze plaatsen zijn : de werkplekken, de
ingangen van het transportsysteem en de uitgangen van het transportsysteem. ( Zie
afbeelding 21. )
Op het moment dat er begonnen wordt met het maken van een produkt is een leeg
draagblok nodig. Het is niet de taak van het transportsysteem om hiervoor een draagblok
te selecteren. Het transportsysteem heeft niet voldoende informatie over het draagblok om
deze taak te kunnen vervullen.
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Uit 1

In 1

U1
W2

U 3

In 2

Uit 2

Afbeelding 21

Een nieuw draagblok wordt door de cel1/1ine controller gerntroduceerd bij het
transportsysteem. Dit maakt het ook mogelijk om binnen de lascel meerdere
transportsystemen te hebben die ieder door hun eigen workstation bestuurd worden. Iodien
transport tussen de verschillende transportsystemen nodig is verzorgt de cell/line controller
de communicatie tussen de workstations. Hierdoor wordt voorkomen dat communicatie
tussen verschillende workstations nodig is.

7.1.2

Beschrijving van het workstation

Bet workstation heeft de volgende informatie over de draagblokken die op het
transportsysteem aanwezig zijn :
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het identificatie nummer van het draagblok.
de bestemming van het draagblok.
binnen welke automation module het draagblok zich bevindt. ( Zie paragraaf
7.2. )
een getal dat aangeeft welke prioriteit de transponopdracht heeft.

7.2

Automation modules

7.2.1

Eisen aan de automation modules

In [1] en [2] staat aangegeven dat het transportsysteem bestuurd moet worden volgens de
aanwijzingen die Biemans' artikelen geven ( [8] en [10] ). Hieronder is verkon de
methode van Biemans weergegeven.
De besturing van een transponsysteem zoals dat van afbeelding 22 bestaat uit drie lagen.
Deze lagen staan afgebeeld in afbeelding 23.

.i.

I
I

- -

....

" ------------ ....
t

Node

t

Track

I
I

- - ....

t

Node

Afbeelding 22
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Sensor 8:
Actuator
Layer

TransportSysteeM

Afbeelding 23

De onderste laag, de 'sensor and actuator layer', is verantwoordelijk voor het uitvoeren
van standaard verplaatsingen van een produkt. £en standaard verplaatsing kan zijn een
translatie of een rotatie. De pijl tussen de twee getekende 'sensor and actuator layers'
geeft aan dat het produkt en produkt infonnatie tussen deze lagen getransporteerd wordt.
De middelste laag, de 'produkt link layer', verzorgt het transport over een 'track' tussen
twee 'nodes'. Het transport tussen twee 'nodes' is een aaneenschakeling van translaties en
rotaties.
De bovenste laag, de 'route layer', bestuurt een 'node'. Tussen route layers kan
bijvoorbeeld infonnatie worden uitgewisseld over de drukte op bepaalde delen van het
transportsysteem op grond waarvan de richting waarin het draagblok door de node wordt
gestuurd wordt bepaald.
Er zijn een aantal redenen waarom een besturing van het transportsysteem volgens de
hiervoor geschetste methode van Biemans niet voldoet :
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De methode Biemans is in strijd met een van de principes van het CAMreferentie model, het is niet strikt hierarchisch. Er is communicatie tussen
onderdelen op hetzelfde niveau in de besturing.
De routing van de draagblokken is gedistribueerd. De 'product link layers'
beslissen over de routing van een draagblok dat bij de betreffende 'product link
layer' aankomt. Dit maakt het implementeren van een efficiente
routingstrategie voor het hele transportsysteem zeer moeilijk.
Delen van het transportsysteem waarop in twee richtingen transport mogelijk is
worden door de methode Biemans niet behandeld. Voor meer informatie over
transportsystemen met tweerichtingsverkeer zie [13].
Op grond van deze bezwaren heb ik besloten het transportsysteem te behandelen als een
'normaal' workstation. In [9], de nieuwere versie van het CAM-reference model die op
een later tijdstip in mijn bezit kwam, komt de methode van Biemans niet meer voor. Een
andere methode voor het besturen van een transportsysteem wordt echter niet aangedragen.
Het transportsysteem wordt onderverdeeld in automation modules die onafhankelijk van
elkaar aan te sturen zijn. Gebruik makend van de gegeneraliseerde layout uit paragraaf 4.1
zijn er de volgende automation modules :
De overzeners.
De baanstukken die deel uit maken van de hoofdbanen die liggen tussen twee
overzetters of tussen een overzetter en een in- of uitgang van het
transponsysteem.
De zijbanen.
Deze indeling in automation modules maakt een 'graph'-representatie van het
transportsysteem op workstationniveau mogelijk.
De twee hoofdbanen zijn de snelwegen van het transportsysteem. Files op de hoofdbanen
moeten dan ook vermeden worden. Dit houdt in dat werkplekken en bufferplaatsen van de
hoofdbanen af moeten. Bufferplaatsen moeten ondergebracht worden op de zijbanen bij de
werkplekken.
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7.2.2

Besehrijving van de automation modules

Bij het verdelen van het transportsysteem van Laseel-89 in automation modules treedt het
probleem op dat de werkplekken behorend bij het toevoerstation en het uitvoerstation op
de hoofdbanen zijn gelegen. Dit is voor Laseel-91 niet toegestaan. Ik zal er van uitgaan
dat bij de realisatie van Laseel-91 de werkplekken toevoer en uitvoer gelegen zuBen zijn
aan twee zijbanen van het transportsysteem.
Ret is mogelijk om het overzetten naar de zijbanen behorend bij het toevoer en het
uitvoerstation te laten verzorgen door een overzetter. Dit is mogelijk door bij de
gegeneraliseerde overzetter uit paragraaf 4.1 het overzetten van de ene hoofdbaan naar de
andere te verbieden. De andere optie is het overzetten naar de toevoer en uitvoer zijbanen
door twee overzetters te laten verzorgen. Deze laatste mogelijkheid is aansehouwelijker
wat van belang is in verband met de demonstratiefunetie van de FALC-eel. Niettemin geef
ik de voorkeur aan de eerste mogelijkheid ( een overzetter ) omdat hiermee het aantal
automation modules niet onnodig groot wordt. Hierdoor wordt de onderverdeling van het
transportsysteem in automation modules ( A.M. ) zoals in afbeelding 24.
De automation modules hebben de volgende informatie over de draagblokken die binnen
deze automation modules vervoerd worden :
het identifieatie nummer van het draagblok.
de bestemming van het draagblok binnen de automation module.
binnen welk device het draagblok zieh bevindt. ( Zie paragraaf 7.3. )
een getal dat aangeeft welke prioriteit de transportopdraeht heeft.
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Afbeelding 24

7.3

Devices

7.3.1

Eisen aan devices

De devices vormen het laagste niveau in de besturing van het transportsysteem. Er moet
altijd een device verantwoordelijk zijn voor een bepaald draagblok. Een draagblok mag
niet ongemerkt kunnen verdwijnen. Dit kan worden gerealiseerd door de transporttijd over
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een device te meten en alarm te slaan als deze transporttijd een bepaald maximum
overschrijdt. Voorwaarde hiervoor is dat zich slechts een draagblok tegelijk op een
gegeven device mag bevinden.

7.3.2

Beschrijving van devices

Een device is gedefmieerd als een deel van het transportsysteem tussen twee sensoren
waarbij het transport binnen het device ononderbreekbaar is. De sensoren registreren een
passerend draagblok. Aan het begin van dit baandeel ( het begin zoals bepaald door de
bewegingsrichting ) bevindt zich een bedienbare stop. Deze stop kan een draagblok naar
keuze tegenhouden of doorlaten. Zie afbeelding 25.

Transpor~

--------------

--- s

..

rich~ing

Device

S~op

--

--

Sensor

Afbeelding 25

Twee aan elkaar grenzende devices gebruiken dezelfde sensor. De sensor aan het begin
van het ene device is dezelfde als de sensor aan het eind van een ander device. Ben sensor
wordt daarmee door twee devices gebruikt. Dit is in feite communicatie tussen twee
devices en daarmee volgens het CAM-refentie model niet toegestaan. Er zijn een aantal
manieren om dit verbod te omzeilen :

Ewout Rotte versie 20 september 1990

pagina 46

Ontwerp van de besturing voor het transportsysteem van de FALe
Een device lean gezien worden aIs het baandeel dat begint direct na een sensor
en eindigt met de volgende sensor. De informatie van de sensor direct voor het
begin van het device wordt aan het device verstrekt via de automation module
controller. Hierdoor komt deze informatie echter later aan en wordt de
automation module extra belast.
Een sensor tussen twee devices kan worden gezien aIs twee sensoren op de
zelfde plaats waarvan ieder device er een gebruikt
Bet verbod van communicatie tussen onderdelen van de besturing op hetzelfde
hierarchische niveau kan worden genuanceerd.
Op elk niveau neemt de niveaucontroller beslissingen op grond van informatie
die de controller heeft van zijn omgeving. Al deze informatie samen vormt het
wereldmodel van de controller. ( Zie afbeelding 26. )
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,
•
•
.J
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••
~

Niueau

Niueau

N- 1
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Afbeelding 26

Bet verbod op communicatie tussen onderdelen van de besturing op hetzelfde
hierarchische niveau kan worden genuanceerd door aIleen de communicatie te
verbieden van informatie die het wereldmodel van controllers van hogere lagen
in de hierarchie wijzigt.
Ik heb gekozen voor deze laatste oplossing.
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Een deel van een hoofdbaan tussen twee overzetters wordt ingedeeld in devices zoals in
afbeelding 27.
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Afbeelding 27

Een overzetter onderverdeeld in devices is afgebeeld in afbeelding 28. De sensoren zijn
weggelaten. De sensoren zitten tegenover de stops op dezelfde manier als in afbeelding 27.
Voor de robotzijbaan onderverdeeld in devices zie afbeelding 29.

-- ..

Device Met.
bewegingsricht.ing

Afbeelding 28
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De devices weten of zich een draagblok binnen het device bevindt. Verder hebben devices
geen informatie over de draagblokken.
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Afbeelding 29
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8

Functioneel Ontwerp van de Besturing

8.1

Aigemeen

De besturing van het transportsysteem wordt geoptirnaliseerd op de volgende punten :
Deadlock mag niet kunnen optreden.
De bezettingsgraad van de werkplekken moet zo groot mogelijk zijn. Dit kan
bereikt worden door bij de werkplekken bufferplaatsen te situeren.
Het transportsysteem moet uit te breiden zijn zonder dat dit belangrijke
ingrepen in de besturing vereist.
Verkeersopstoppingen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden.
De draagblokken moeten zoveel mogelijk met een constante snelheid
getransporteerd worden.
Het zoveel mogelijk met een constante snelheid transporteren van de draagblokken wordt
bereikt op de volgende wijze. Stel een draagblok doorloopt traject A en moet daama
traject B doorlopen. Zie afbeelding 30.

Bewegingsrichting
----------------~

Traject A Traject B

Afbeelding 30
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Traject B krijgt de opdracbt tot bet transporteren van bet draagblok enige tijd voordat bet
draagblok bet eind van een traject A beeft bereikt. Hierdoor staat bet draagblok aan bet
eind van traject A niet stil maar gaat meteen verder.
Het Production Evaluation System wordt niet nader gespecificeerd.

8.2

De workstation controller

8.2.1

Algoritme voor de workstation controller

Door bet introduceren van de algemene layout van bet transportsysteem zoals gegeven in
4.1 is bet mogelijk een eenvoudige procedure te volgen voor bet routen van de
draagblokken. Een algoritme gebruiken voor bet routen van de draagblokken in plaats van
recepten is in strijd met de 'Functionele Specificaties' en met bet 'Programma van Eisen'.
Ik zal uitleggen waarom recepten in dit geval niet voldoen.
Een recept voIgt uit een bepaald algoritme. Dit algoritme berekent uit bepaalde
ingangsvariabelen een resultaat. Als de ingangsvariabelen in veel gevallen dezelfde
waarden bebben loont bet de moeite bet resultaat dat bet algoritme berekent op grond van
deze ingangsvariabelen te bewaren. Een volgende keer boeft dan niet bet algoritme
doorlopen te worden voordat bet resultaat bekend is. Een recept is een resultaat dat
bewaard wordt. Een voorwaarde voor bet kunnen gebruiken van recepten is dat bet
resultaat van bet algoritme geldig blijft als de ingangsvariabelen op een later tijdstip
veranderen. Dit is bij bet transponsysteem niet bet geval. De routing van een draagblok
kan bijvoorbeeld afhangen van bet tijdstip waarop een bewerking aan een ander draagblok
klaar is. Hierdoor voldoet bet gebruik van recepten op workstationniveau bij bet
transportsysteem niet.
Het routen van draagblokken op workstationniveau verloopt als voIgt. ( Zie afbeelding
31. )
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Afbeelding 31

Afgebeeld is een deel van een transportsysteem. Er zijn twee hoofdbanen, drie overzetters
en zes zijbanen met werkplekken. Het draagblok bevindt zich op de linker hoofdbaan. Stel
nu dat het draagblok als bestemming een werkplek van type X heeft Het draagblok blijft
nu op de linker hoofdbaan doorgaan totdat zich in de bewegingsrichting geen werkplekken
type X meer bevinden, noch op de linker, noch op de rechter hoofdbaan of totdat het
draagblok op een van de werkplekken wordt toegelaten.
Het draagblok van afbeelding 31 komt aan bij een overzetter. Als het draagblok naar een
werkplek type A moet, zal het op de linker hoofdbaan zijn weg vervolgen. Ook als het
draagblok naar een werkplek type C moet zal het rechtdoor gaan, in de bewegingsrichting
bevindt zich immers een werkplek type C. Het draagblok komt aan bij een overzetter naar
een werkplek type B. Als het draagblok naar een werkplek type B moet dan wordt
bekeken of het draagblok toegelaten kan worden op deze werkplek. Zo niet dan zal het
draagblok overgezet worden naar de rechter hoofdbaan omdat zich in de bewegingsrichting
geen werkplekken type B meer bevinden.
De overzetters zijn belangrijke verkeersknooppunten. Om opstoppingen te voorkomen
moeten de overzetters zoveel mogelijk vrij worden gehouden. Een overzetter mag daarom
pas betreden worden als de achterliggende automation module toegankelijk is. De
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achterliggende automation module wordt dan geclaimed. Ais het draagblok moet wachten
kan het beter de overzetter vrijhouden want dan kan de overzetter eventueel nog andere
draagblokken overzetten. Dit houdt in dat de workstation controller moet weten of de
ingangen van de automation modules toegankelijk zijn of niet.
Ais meerdere draagblokken vervoerd moeten worden door dezelfde overzetter krijgt het
draagblok met de hoogste prioriteit voorrang.
Ais een draagblok aankomt bij een zijbaan en in een bufferplaats op die zijbaan bevindt
zich een draagblok met een lagere prioriteit dan wordt dit laatste draagblok verwijderd om
plaats te maken voor het draagblok met hogere prioriteit.
Op workstation niveau zijn gegevens aanwezig die de layout van het transportsysteem
definieren. Ook is een overzicht aanwezig van de bestemmingen waar door het workstation
'transport' een draagblok naartoe getransporteerd kan worden. Deze bestemmingen zijn de
uitgangen van het transportsysteem en de werkplekken. Indien het transportsysteem
uitgebreid of veranderd wordt hoeven alleen deze gegevens te worden aangepast. De
besturing is hierdoor zeer robust ten opzichte van veranderingen in de toekomst.

8.2.2

Communicatie met de Cell/Line controller

Het workstation ontvangt de volgende opdrachten van de cel1/1ine controller :
opdracht: initialiseer workstation
parameters :
geen
De besturing wordt gernitialiseerd. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de lijst van
aanwezige draagblokken leeggemaakt wordt.
opdracht: introductie draagblok
parameters : draagbloknummer
ingang
Een nieuw draagblok wordt op het transportsysteem geYntroduceerd.
De parameter 'ingang' geeft aan bij welke ingang van het transportsysteem het
draagblok zich bevindt.
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opdracht: transponeer draagblok
parameters : draagbloknummer
bestemming
prioriteit
De parameter 'bestemming' moet voorkomen in de lijst van bestemmingen.
opdracht: verwijder draagblok
parameter: draagbloknummer
Een draagblok wordt van het transponsysteem verwijderd.
opdracht: laad gegevens
parameter: data
Gegevens uit het Production Preparation System worden naar het workstation
gestuurd. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn over de struktuur van het
transponsysteem of andere initialisatie gegevens.
Het workstation geeft de volgende meldingen aan de Cell/Line controller :
melding: opdracht geaccepteerd
parameter: draagbloknummer
Ais een transponopdracht niet geaccepteerd kan worden wordt een alarm
melding gegeven.
melding: transpon klaar
parameter: draagbloknummer
Een draagblok is op de gewenste bestemming gearriveerd.
melding: alann
parameter: alarmnummer
Er zijn verschillende alarm meldingen mogelijk. Zo kan een opdracht die het
workstation van de Cell/Line controller kreeg een ongeldige parameter
bevatten. Ook kan de workstation controller een alarm melding van een
automation module hebben ontvangen.
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8.2.3

Communicatie met de automation modules

De workstation controller kan de volgende opdrachten aan een automation module geven :
opdracht: initialiseer automation module
parameters :
geen
De automation module wordt gernitialiseerd. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de
lijst van aanwezige draagblokken leeggemaakt wordt.
opdracht: introductie draagblok
parameters : draagbloknummer
positie
Een nieuw draagblok binnen een automation module wordt gerntroduceerd.
De parameter 'positie' geeft aan binnen welk device het draagblok zich
bevindt.
opdracht: transporteer draagblok
parameters : draagbloknummer
bestemming
prioriteit
De parameter 'bestemming' moet voorkomen in de lijst van bestemmingen die
binnen de automation module mogelijk zijn.
opdracht: verwijder draagblok
parameter: draagbloknummer
Een draagblok wordt uit de automation module verwijderd.
opdracht: laad gegevens
parameter: data
Gegevens uit het Production Preparation System worden naar de automation
module gestuurd. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn over de struktuur van
de automation module.
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Het workstation kan de volgende meldingen ontvangen van de automation modules :
melding: opdracht geaccepteerd
parameter: draagbloknummer
Als een transponopdracht niet geaccepteerd kan worden wordt cen alarm
melding gegeven.
melding: ingang bereikbaar
parameter: nummer van de ingang
De workstation controller kan een draagblok introduceren bij een ingang van
een automation module. Dit draagblok blokkeert deze ingang totdat het
draagblok verder is getransponeerd. De workstation controller zal geen andere
draagblokken bij deze ingang van de automation module introduceren totdat de
automation module heeft gemeld dat deze ingang weer bereikbaar is.
melding: transport bijna klaar
parameter: draagbloknummer
Een draagblok zal binnenkon op de gewenste bestemming arriveren. Deze
melding is nodig om het transport van draagblokken zonder schokken te laten
verlopen.
melding: transport klaar
parameter: draagbloknummer
Een draagblok is op de gewenste bestemming gearriveerd.
melding: alarm
parameter: alarmnummer
Er zijn verschillende alarm meldingen mogelijk. Zo kan een opdracht die het
workstation aan de automation module gaf een ongeldige parameter bevatte.
Ook kan de automation module controller een alarm melding van een device
hebben ontvangen.
melding: aan het overzetten
ja of nee
parameter: De workstation controller moet van de overzetter automation modules weten of
deze overzetters een draagblok over aan het zetten zijn tussen de twee
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hoofdbanen. Zie paragraaf 8.3.3.

8.3

De automation module controllers

8.3.1

Algemeen

Bet transpon van een draagblok binnen een automation module verloopt aan de hand van
recepten. Dit recept geeft aan welke devices doorlopen moeten worden om een bepaalde
bestemming te bereiken. Bet komt voor dat als een bepaald recept actief is, een ander
recept binnen dezelfde automation module niet gebruikt kan worden omdat deze recepten
elkaar overlappen. Er is dus ook een lijst van elkaar uitsluitende recepten.
Er zijn drie verschillende soonen automation modules: overzetters, delen van het
transponsysteem tussen twee overzetters op een hoofdbaan en zijbanen. De verschillende
automation modules zullen in volgorde worden behandeld. De communicatie met de
workstation controller en de devices is voor aIle automation modules hetzelfde.

8.3.2

Algoritme hoofdbaan automation module

Een hoofdbaan automation module bestaat uit een aaneenschakeling van devices zoals in
afbeelding 32.
Transpor~rich~ing

---

------------------~
Device 1

• • •

Device N

Afbeelding 32
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Er is slechts een recept aangezien er maar een route mogelijk is. De hoofdbaan automation
module hoeft er slechts voor te zorgen dat op geen van de devices meer dan het maximaal
toegestane aantal draagblokken wordt toegelaten.

8.3.3

Algoritrne overzetter automation module

Er zijn verschillende overzetter automation modules mogelijk. Zoals in paragraaf 4.1 is
uiteengezet zijn deze overzetters versies van een ' gegeneraliseerde overzener'. Op
automation module niveau worden aIle overzetters gezien aIs ' gegeneraliseerde
overzetters'. Op workstation niveau moet bekend zijn welke routes een overzetter toelaat.
Een ' gegeneraliseerde overzetter' onderverdeeld in devices staat afgebeeld in afbeelding
33. Er zijn acht routes mogelijk dus zijn er ook acht recepten.

--~

Device Met
bewegingsrichting

Afbeelding 33

AIle routes die een draagblok overzetten tussen de twee hoofdbanen sluiten elkaar uit. Er
moet dus op workstation niveau bekend zijn of de overzetter aan het overzetten is tussen
de hoofdbanen.
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8.3.4

Algoritme zijbaan automation module

Bij de zijbanen wordt gestreefd naar een optimale bezetting van de werkplek. Ret
algoritme zal er dus in de eerste plaats voor zorgen dat als de werkplek klaar is met een
draagblok, dit draagblok zo snel mogelijk van de werkplek verwijderd wordt en dat een
volgend draagblok zo snel mogelijk op de werkplek gebracht wordt.
Indien een zijbaan niet erg ingewikkeld is, is het mogelijk de zijbaan als een finite-state
machine te beschouwen. Ret algoritme is dan de toestandsovergangstabel van de fmitestate machine.

8.3.5

Communicatie met naastliggende niveaus

Een automation module controller kan de volgende opdrachten aan een device geven :
opdracht: initialiseer device
parameters :
geen
opdracht: transporteer draagblok
parameters:
geen
opdracht: transporteer draagblok niet
parameters :
geen
Met deze opdracht kan een reeds gegeven transportopdracht die nog niet is
aangevangen worden ingetrokken.
Een automation module controller kan de volgende meldingen ontvangen van de devices :
melding: opdracht geaccepteerd
parameter :
geen
Als een transportopdracht niet geaccepteerd kan worden wordt een alarm
melding gegeven.
melding: opdracht bezig
parameter :
geen
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Een draagblok heeft het device bereikt. Het draagblok wordt door het device
getransponeerd.
melding: transpon klaar
parameter :
geen
Een draagblok is op de gewenste bestemming gearriveerd.
melding: alarm
parameter: alarmnummer
Er zijn verschillende alarm meldingen mogelijk. Zo kan een opdracht die het
workstation aan de automation module gaf ongeldig zijn. Ook kan bij het
transponeren van een draagblok de maximaal toegestane transpontijd worden
overschreden.

8.4

Devicecontrollers

Een device is een baanstuk tussen twee sensoren met aan het begin een stop. ( Zie
afbeelding 34. )

Transpor~

--------------

-- -t
-- s

..

rich~ing

De .... ice

S~oP

---

Sensor

Afbeelding 34
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Door deze stop omlaag te brengen kan een draagblok op het baanstuk worden toegelaten.
Ret device is verantwoordelijk voor het draagblok. Als het draagblok tijdens het transport
door het device verdwijnt of blijft steken moet het device dit kunnen detecteren. Daarom
wordt de tijd die nodig is voor het transporteren van het draagblok van de beginsensor tot
de eindsensor gemeten. Riermee wordt gecontroleerd of het transport een bepaalde, van te
voren gegeven limiet overschrijdt. Indien deze maximale transporttijd overschreden wordt,
wordt dit aan de automation module gemeld. Een voorwaarde voor het gebruiken van deze
methode is dat een device op ieder moment hooguit een draagblok mag bevatten.
Een device is te beschouwen als een finite-state machine. De volgende grootheden
defmieren de toestand van een device :
de stop kan hoog en laag zijn. (HjL)
de beginsensor kan weI of niet een blok detekteren. OIN)
de eindsensor kan weI of niet een blok detekteren. OIN)
de timer waarmee de transporttijd gemeten wordt kan weI of niet geaktiveerd
zijn. OIN)
Ret device kan weI of niet een transportopdracht van de automation module
ontvangen hebben. OIN)
De volgende signalen kunnen een toestandsverandering veroorzaken :

de toestand van de beginsensor verandert.
de toestand van de eindsensor verandert.
de automation module geeft een transportopdracht.
de automation module geeft de opdracht : transporteer niet.
time out : de limiet voor de transporttijd werd overschreden.
In een finite-state machine met vijf binaire toestandsvariabelen zijn 2s toestanden mogelijk.
Niet al deze toestanden kunnen optreden. In de volgende tabel worden de mogelijke
toestanden gedefmieerd.
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toestand

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

stop

begin
sensor

eind
sensor

timer

H
H

N
J

N
N

H
H
H
H
L

N

J

J

J

N
N
N
N

N

N
N
N

H
H
H
H

J

N
N
'J

N
J

J
J

N
N

J
J

opdracht
onvangen
N
N
N
N
N
N

N
N
N

J

J

J

J

J

J
J

De toestanden kunnen als voIgt omschreven worden :
toestand
toestand
toestand
toestand
toestand
toestand

1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

toestand 7 :
toestand 8 :

toestand 9 :

toestand 10 :

het device is in de toestand 'idle'.
een draagblok is aan het begin van het device gearriveerd.
aan het eind van het device staat een draagblok.
een draagblok staat aan het begin en aan het eind van het device.
het device is bezig met het transporteren van een draagblok.
het device is bezig met het transporteren van een draagblok terwijl een
volgend draagblok reeds is aangekomen.
het device heeft een transportopdracht ontvangen en staat te wachten op
een draagblok.
het device heeft een transportopdracht ontvangen en staat te wachten tot
het draagblok dat aan het eind van het device staat uit het device
verdwenen is.
het device heeft een transportopdracht ontvangen en staat te wachten tot
het draagblok dat aan het eind van het device staat uit het device
verdwenen is. Het volgende draagblok is inmiddels gearriveerd.
het device is bezig met het transporteren van een draagbloken heeft een
transportopdracht ontvangen voor het transporteren van een volgend
draagblok.
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toestand 11 :

het device is bezig met het transporteren van een draagbloken heeft een
transportopdracht ontvangen voor het transporteren van een volgend
draagblok. Dit volgende draagblok is inmiddels gearriveerd.

In de volgende tabel worden de toestandsovergangen gedefinieerd. Een nummer tussen
haakjes verwijst naar een handeling die verricht moet worden :
vorige
toestand

beginsensor
verandert

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
handeling
handeling
handeling
handeling
handeling

eindsensor
verandert

2
1
4
3
6
5
5(1)
9
8
11
10
1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

3(3)
4(3)
1
2
3(2)
4(2)
8(3)
7
5
8(2)
9(2)
melding
melding
melding
melding
melding

aan
aan
aan
aan
aan

automation
automation
automation
automation
automation
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transport
opdracht
7
5(1)
8
9
10
11
7(4)
8(4)
9(4)
10(4)
11(4)
module:
module :
module:
module:
module:

transporteer niet

time
out

1
2
3
4
5
6
1
3
4
5
6

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
5(5)
6(5)
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
10(5)
11(5)

'opdrachcbezig'
'opdrachcklaar'
'alann : sensor error'
'alann : opdracht reeds gegeven'
'alann : time out error'
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9

Conclusies en aanbevelingen

Voor transportsystemen die voldoen aan de gegeneraliseerde layout zoals beschreven in
paragraaf 4.1 is een besturing ontworpen. De besturing is gebaseerd op het CAMreferentie model ( [8] ) en voldoet aan de eisen gesteld in het 'Programma van Eisen'
( [1] ) en de 'Functionele Specificaties' ( [2] ). In de literatuur is een gedetailleerde
beschrijving van de besturing van een transportsysteem niet gevonden.
De 'Functionele Specificaties' ( [2] ) zijn voor de eerste implementatiefase, Lascel-89.
Voor de fase Lascel-91 bestaan geen functionele specificaties.
De 'Functionele Specificaties' ( [2] ) voor Lascel-89 bevatten enige tegenstrijdigheden.
Deze tegenstrijdigheden hebben betrekking op de positioneer functie ( zie paragraaf 3.1 )
en foutafbandeling ( zie paragraaf 4.4 ).
Het gebruikte model van de besturing van de FALC-cel is be'invloed door de beoogde
implementatie. Zie paragraaf 6.4.5.
Het in versie 1.0 van het CAM-referentie model ( [8] ) beschreven model voor de
besturing van transportsystemen is in strijd met een van de uitgangspunten van het CAMreferentie model: het is niet hierarchisch. In de nieuwere versie van het CAM-referentie
model ( [9] ) komt dit model dan ook niet meer voor. Ik heb het transportsysteem
behandeld als een 'normaal' workstation.
De ontworpen besturing stelt de volgende eisen aan het transportsysteem :
- werkplekken en bufferplaatsen mogen zich niet op de hoofdbanen bevinden
- een device mag maximaal een draagblok bevatten
Het in het CAM-referentie model gemaakte onderscheid tussen de taken van een
Workstation en een Automation Module is onduidelijk. Daardoor is het toewijzen van
taken aan een Workstation of een Automation Module vaak arbitrair.
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Gezien het feit dat tussen het niveau van Workstation en het niveau van Device een
besturingsniveau niet aItijd voldoende zal zijn ligt het voor de hand toe te staan dat een
automation module niet aIleen devices bestuun maar automation modules en/of devices.
Het absoluut verbod op communicatie tussen gelijke lagen in de besturingshierarchie is
niet zinvol. Dit verbod kan beperkt worden tot die informatie die van invloed is op het
wereldmodel van een hoger niveau in de besturing.
Besturing op basis van recepten zoaIs voorgeschreven wordt door het CAM-referentie
model is niet aItijd bruikbaar. Zie paragraaf 8.2.1.
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Bijlage B
CITATEN OVER HET TRANSPORTSYSTEEM
In deze bijlage wordt een opsomming gegeven van citaten uit het 'Programma van Eisen'
( [1] ) en de 'Functionele Specificaties' ( [2] ) die ten grondslag liggen aan de besturing

van het transportsysteem. De citaten zijn gerangschikt naar onderwerp.
De volgende afkortingen worden gebruikt :
PvE 'Programma van Eisen' [1]
FS 'Functionele Specificaties' [2]
p.
pagina

Citaten over het transportsysteem
FS p.23:

"Het transportwerkstation zal zorgdragen voor de routering tussen deze
bouwblokken [ automation modules] zodat het gewenste transport wordt
uitgevoerd. Uitgangspunt is dat de te onderkennen automation modules
onafhankelijk van elkaar kunnen worden aangestuurd."
FS p.2: Automation modules bij transport werkstation :
- overzetter-l automation module
- overzetter-2 automation module
- overzetter-3 automation module
- werlcplek WI automation module
- werlcplek W2 automation module
FS p.24: "Algemeen kan men stellen dat aansturing van de 'nodes' en 'tracks' in de
juiste volgorde en op de juiste tijdstippen de hierboven genoemde
transportopdracht za1 realiseren. Voor het realiseren van de transportopdracht
zal het transportwerkstation richtingsinforrnatie moeten geven aan de nodes om
zo per werkstuk aan te geven naar welke uitgang van de node het gerouteerd
moet worden."
PvE p.5: "De eel dient robuust te zijn ten opzichte van veranderingen in de toekomst"
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PvE p.7: " ... de cel < moet > middels simulatie nagebootst kunnen worden, waardoor
resultaten van de simulatie een inzicht geven in de werking van de cel."
FS p.12: "Produktieevaluatie geeft performanceindicatoren om na te gaan hoe de
produktiebesturing functioneert.
PvE p.13: "These type of systems [ evaluation systems] require data that is collected at
different levels of the FALC, with no necessary connection with a specific
production order, but that may be averaged or aggregated over several
profIles."
" ... het werkstuk < zal > vanaf en naar de volgende werkplekken in de lascel89 getransporteerd worden: WI, W2, W3, B2."
FS p.24: "De volgende in- en uitvoer werkplekken zuBen eventueel bereikbaar moeten
zijn : Invoer op : Inl, In2, In3, Vitvoer op : VitI, Via, Vit3."

FS p.8:

FS p.42: Opdracht omschrijving :
"Aanroep :
-cl.transOmschrijving: Vitvoeren van transportopdracht van Wx naar Wy'
Parameters :
- werkstuk
- startwerkplek
- bestemmingswerkplek
Opdrachtgever: cell/line
Terugmelding: - opdracht uitgevoerd.
- opdracht niet uitgevoerd, met reden aangeven."
FS p.25:

"Besturingsopdrachten 9van transportwerkstation naar automation modules.
-ws.tr.ov2Overzetter-2 van ingang x naar uitgang y
-ws.tr.ov3Overzetter-3 van ingang x naar uitgang y
-ws.tr.w1.inPlaats in werkplek WI
-ws.tr.w1.uit- Verwijder uit werkplek WI
-ws.tr.w1.pas- Passeer werkstation WI
-ws.tr.w2.inPlaats in werkplek W2
-ws.tr.w2.uit- Verwijder uit werkplek W2
-ws.tr.w2.pas- Passeer werkstation W2
Optioneel voor lascel-89 :
-ws.tr.ovlOverzetter-l van ingang x naar uitgang y
Deze opdracht voor het aansturen van overzetter-l zal op transportwerkstation
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nivo aanwezig zijn in verband met uitbreiding in de toekomst ... "
FS p.15:

"Uitvoering van een opdracht start door het transporteren. van een door de
supervisor ingevoerd werkstuk. van B2 naar Wl."
FS p.33: "Overzetter-l kan in de lascel-89 autonoom functioneren en behoeft dus niet
bestuurd te worden vanuit het transport werkstation."

Citaten over bet production preparation system
PvE p.12: "Controllers at each layer of the FALC control system need information from
the production preparation system." ... "Workstations need recipes specifying
how automation modules should be controlled and coordinated ... "
FS p.ll: "Er zaI voor elk nivo moeten worden aangegeven hoe de produktie moet
verlopen. Op aIle nivo's zijn dit recepten."
FS p.17: "Voor elke bewerking aan een werkstuk moet het werkstation in principe een
apart recept hebben die voorschrijft hoe de bewerking wordt uitgevoerd."
PvE p.24: " ... the cell/line controller is responsible for getting ... the right recipes to the
right place at the right time."
FS p.9: "... Recepten moeten in de uiteindelijke FALC dynamisch geladen kunnen
worden."
FS p.9:

"In bewerkingslijsten is de mogelijkheid tot het kiezen van aIternatieven in

verband met foutafbandeling aanwezig."
FS p.14: "In de bewerkingslijst is niet aIleen opgenomen de sequentie van bewerkingen.
maar ook is aangegeven wat er met het werkstuk moet gebeuren indien een
bewerking niet goed afloopt."
FS p.15: "Exception handling hoeft ook niet in de besturing < te > worden opgevangen.
Er wordt met produktie gestopt en opnieuw begonnen."
FS p.15:

"Testen van een bewerkingslijst op de lascel-89 moet mogelijk zijn. Dit wil
zeggen dat er na elke bewerking de mogelijkheid aanwezig moet zijn het
resultaat van die bewerking te inspecteren en afhankelijk van het resultaat de
volgende bewerking (eventueel manueel) te starten."
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Citaten over het production evaluation system
PvE p.20: "Voor sommige bezoekers is het gewenst om de resultaten van een bepaalde
werkplek te overzien; hiervoor zijn dan op workstation niveau interfaces vereist
met het produktie evaluatie systeem."
PvE p.22: "Op elk niveau in de comrole hierarchie kan de gebruiker beschikken over
'status'-informatie."
FS p.12: Gegevens kunnen ook naar een hoger nivo in het CAM Referentiemodel
geaggregeerd worden.
PvE p.13: "The production evaluation system is responsible for monitoring and measuring
the performance of the FALC."
FS p.12: "Produktieevaluatie geeft performanceindicatoren om na te gaan hoe de
produktiebesturing functioneert.
PvE p.13: "These type of systems [ evaluation systems] require data that is collected at
different levels of the FALC, with no necessary connection with a specific
production order, but that may be averaged or aggregated over several
proflles."
FS p.12:

Produktieevaluatie maakt geen deel uit van deze specificatie."

Citaten m.b.t. de positioneerinrichtingen
FS p.20:

"Positioneerfuncties worden normaal door het transportsysteem gerealiseerd.
Aangezien de wens is uitgesproken dat positioneren vanuit cel1/line nivo
aanstuurbaar moet zijn is dit werkstation [ positioneer werkstation ]
geintroduceerd. "
FS p.30: "Implemematie [ van automation modules bij positioneer werkstations ] zal
geschieden door automation modules van het transportsysteem die de
transportbesturing van de desbetreffende werkplek verzorgen."
FS p.36: "Deze positionering [ bij de lasrobot ] is onderdeel van de overzener-3 en kan
aangeroepen worden door de hiervoor ter beschikking staande
positioneerfuncties aan te zetten."
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Bijlage C
IDENTIFICATIE BINNEN HET
TRANSPORTSYSTEEM
In de toekomst worden de draagblokken binnen de FALC-eel wellieht voorzien van
identifieatie. Gedaeht wordt aan een barcode maar ook andere mogelijkheden zoals een
magneetstrip worden overwogen. Als voorbereiding op het invoeren van deze identifieatie
heb ik de taken die de identifieatie zou kunnen vervullen gernventariseerd.
Identifieatie binnen het transportsysteem kan op drie manieren van nut zijn :
-1-

beveiliging:

-2-

informatie opslag :

-3-

herinitialisatie:

nagaan of het transportsysteem het goede draagblok op
de goede plaats heeft afgeleverd.
extra opslag van informatie over het produktieproces die
verloren zou kunnen gaan.
gegevens verstrekken over de toestand van het
transportsysteem als data verloren is gegaan.
Bijvoorbeeld na een storing.

ad 1 :

Dure hardware ( de lastoorts met sensor) moet besehermd worden tegen
eventuele fouten van het transportsysteem. Er moet daarom geeontroleerd
worden of op een werkplek het juiste type draagblok is gearriveerd. £en aan
het draagblok gekoppelde. unieke identifieatieeode is hiervoor voldoende.

ad 2 :

Door dubbele opslag van informatie kan voorkomen worden dat deze
informatie verloren gaat als een deel van de besturing uitvalt.
Stelling: Een harddisk is minstens even betrouwbaar als een op het draagblok
aangebraehte informatiedrager.

Het verdient daarom de voorkeur om eventuele dubbele opslag van gegevens op
harddisk te realiseren. AIle onderdelen van de besturing worden germplementeerd op
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een PC met harddisk of een PLC met permanent geheugen. Eventuele dubbele
opslag van informatie hooft dus niet op het draagblok gerealiseerd te worden.
ad 3 :

Conclusie :

De gegevens die bij herinitialisatie verkregen mooten worden zijn : de plaats
van de op het ttansportsysteem aanwezige draagblokken en de bij de
draagblokken horende identificatiecode. Gegevens over een eventueel op het
draagblok aanwezig werkstuk zijn gegevens over het produktieproces. Deze
gegevens zijn onder punt twee behandeld.

Identificatie op het draagblok is nuttig voor beveiliging en bij
herinitialisatie. Voor deze functies is een aan het draagblok gekoppelde.
unieke identificatiecode nodig en voldoonde.
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Bijlage D
LITERATUURONDERZOEK
Bij het zoeken van literatuur over hierarchische besturingen voor transponsystemen waren
de volgende bronnen van nut :

ENGINEERING INDEX, 1988 - januari 1990.
Aanwezig in de bibliotheek van de faculteit werktuigbouwkunde.
Gebruikte zoektermen :
Materials Handling,
subtermen :
Transportation
Control Systems
Computer Applications
Automation
Control
Industrial Applications
Conveyors,
subterm : Control
Industrial Plants,
subterm : Flexible Manufacturing Systems

COMPUTER AND CONTROL ABSTRACTS, 1988 - 1989.
Aanwezig in de bibliotheek van de faculteit elektrotechniek.
Gebruikte zoebermen :
Conveyors
Materials Handling
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Ook werd het bij de faculteit bedrijfskunde aanwezige INTERNATIONAL
DISTRffiUTION AND HANDLING REVIEW ( 1988 - deel 3 1990 ) geraadpleegd maar
dit leverde geen relevante anikelen op.
De gevonden anikelen zijn [11] en [13]. De literatuurverwijzing in [11] leverde een
relevant anikel op ; [12]. De literatuurverwijzing in een anikel dat ik niet heb opgenomen
in de literatuurverwijzing van dit verslag leverde het relevante anikel [14] op.
In de SCIENCE CITATION INDEX heb ik gezocht naar anikelen die verwijzen naar [11],
[12], [13] of [14]. Dit leverde geen nieuwe relevante anikelen op. Ret in [1] en [2]
geciteerde anikel [10] is afkomstig uit een tijdschrift dat niet in de SCIENCE CITATION
INDEX is opgenomen.
Over onderwerpen die in de toekomst van belang zuBen zijn voor het FALC-project, zoals
scheduling en identificatiesystemen voor de draagblokken is volgens de geschetste
methode een overvloed aan literatuur te vinden.

Ewout Rotte versie 20 september 1990

pagina 76

