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voor " pl an t management automation". Het doel van plant management automation
is de besturingsprocessen op de verschillende systeemniveau's met elkaar te
integreren om een optimalere bedrijfsvoering te kunnen realiseren.
Voor discrete produktiesystemen is het structuurmodel van Arentsen & Rooda
hiervoor een goed uitgangspunt gebleken.
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SAMENVATTING
De laatste jaren is een groeiende belangstelling naar "plant management
automation" zichtbaar. Binnen Foxboro Nederland N.V. te Soest wordt
momenteel onderzoek verricht naar concepten voor plant management automation. Binnen dit kader is de bruikbaarheid van het structuurmodel van
Rooda en Arentsen (1983) als concept voor plant management automation
onderzocht. Daar de afnemers van Foxboro hoofdzakelijk bedrijven in de
procesindustrie zijn, is met name onderzocht of het structuurmodel
bruikbaar is in een produktieomgeving met overwe3end continue processen.
Voorafgaande aan de onderzoeken is literatuur geraadpleegd om inzicht
te krijgen in wat plant management automation inhoudt. Dit waren voornamelijk artikelen die door Foxboro medewerkers zijn geschreven over
dit onderwerp. Tevens zijn onderzoeken gedaan bij een drietal bedrijyen om een indruk te krijgen van de visies van bedrijven op plant management automation. Verder is literatuur geraadpleegd om de verschillen
tussen continue en discrete processen te kunnen bepalen.
Uit de literatuurstudies is gebleken dat voor plant management automation een informatiesysteem nodig is. Ret structuurmodel biedt de mogelijkheid voor het opzetten van een informatiesysteem voor twee van de
vier systeemniveaus die zijn te onderscheiden binnen bedrijven. Ret
structuurmodel kan worden gebruikt als concept voor plant management
automation, omdat de besturingsprocessen op de verschillende systeemniveaus met elkaar worden geintegreerd.
Teneinde vast te stellen of het structuurmodel bruikbaar is in een
produktieomgeving met overwegend continue processen zijn de verschillen
tussen continue en discrete produktieprocessen en hun besturingsprocessen bepaald. Daarna is onderzocht wat de eventueel benodigde (aanvullende) concepten zijn om het structuurmodel bruikbaar te maken voor de
beschrijving van continue processen. Rieruit is gebleken dat door het
veranderen van enige interactie-mechanismen het structuurmodel bruikbaar is voor continue processen met tussenvoorraden tussen de verschillende produktie-eenheden. Voor continue stroomprocessen (geen tussenvoorraden tussen de produktie-eenheden) is, behalve de veranderde
interactie-mechanismen, een terugkoppeling op uitdeler niveau geintroduceerd. Dit is noodzakelijk om een goede afstemming (synchronisatie)
van de produktieprocessen op elkaar te realiseren.
De belangrijkste conclusie die kan worden getrokken is dat het mogelijk
is het structuurmodel, met een aantal geringe wijzigingen, te gebruiken
in een produktieomgeving met overwegend continue processen en als
concept voor plant management automation.
Een uitgewerkt voorbeeld van het gebruik van het structuurmodel in een
produktieomgeving met overwegend continue processen is te vinden in een
aparte bijlage.
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1
HOOFDSTUK 1
INLEIDING
Foxboro Nederland N.V. te Soest is een middelgroot bedrijf met ongeveer
450 werknemers. Het is een onderdeel van een internationale onderneming
waarvan het moederbedrijf in Amerika is gevestigd. Foxboro produceert
meet- en regelsystemen voor de procesindustrie.
Binnen de procesindustrie is een steeds grotere belangstelling voor
"plant management automation" aanwezig. Binnen Foxboro Nederland N.V.
wordt momenteel onderzoek verricht naar concepten voor plant management
automation. Het doel van plant management automation kan worden omschreven als: Het met elkaar integreren van de besturingsprocessen op
de verschillende systeemniveaus om een optimalere bedrijfsvoering te
kunnen realiseren.
Voor discrete produktiesystemen is het structuurmodel van Rooda en
Arentsen (1983) een goed uitgangspunt voor deze integratie gebleken.
Dientengevolge is het idee ontstaan om te onderzoeken of het structuurmodel ook bruikbaar is voor een produktieomgeving met overwegend continue processen. Op deze wijze is dan een concept voor plant management
automation op te stellen. Hieruit is de volgende opdracht ontstaan:
Onderzoek in hoeverre het structuurmodel eveneens geschikt is
een produktieomgeving met overwegend continue processen.
- Ontwikkel zonodig (aanvullende) concepten.

voor

Teneinde het onderzoek uit te voeren, en eventueel benodigde (aanvullende) concepten te ontwikkelen, wordt in hoofdstuk twee uitleg gegeven
over de werking en bruikbaarheid van het structuurmodel. In hoofdstuk
drie wordt het begrip plant management automation beschreven, en wordt
een nadere invulling van dit begrip gegeven. In hoofdstuk vier worden
de verschillen tussen continue en discrete produktieprocessen geanalyseerd, alsmede de verschillen tussen de besturingsprocessen van deze
twee typen produktie. In hoofdstuk vijf wordt een concept voor aanvu1lingen op het structuurmodel gegeven voor het gebruik in een produktieomgeving met overwegend continue processen. In hoofdstuk zes worden
tenslotte een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

2
HOOFDSTUK 2
HET STRUCTUURMODEL
2.1 Inleiding.
De basis voor het structuurmodel van Rooda en Arentsen (1983) vormt de
proces-interactie benadering. Voordat verder op het structuurmodel
wordt ingegaan, wordt eerst verklaard waarom de proces-interactie benadering wordt gebruikt. Om dit duidelijk te maken wordt een "batchplant" beschouwd.
Een "batch plant" is een complex industrieel systeem, waarin diverse
produktie-lijnen zijn te onderscheiden die vaak, onder wederzijdse uitsluiting, gebruik moeten maken van dezelfde produktiemiddelen. AIle
produktiemiddelen werken parallel en kunnen zich in verschillende toestanden bevinden. Terwijl het ene middel bijvoorbeeld aan het produceren is, wordt een ander schoongemaakt.
De complexiteit wordt nu nog verder vergroot, doordat de verschillende
middelen in hun procesvoortgang worden beinvloed door de toestand
waarin de andere middelen verkeren. Met andere woorden, er bestaan veeI
relaties (interacties) tussen de individuele produktiemiddelen.
Deze plant kan op twee manieren worden beschouwd, namelijk met de sequenti~le benadering of met de proces-interactie benadering. De sequenti~le benadering beschouwt een industrieel systeem als een opeenvolging
van gebeurtenissen, plaatsvindend terwijl het produkt de produktieprocessen doorloopt.
Met deze benadering wordt een overzichtelijke
beschrijving van het systeemgedrag welhaast ondoenlijk, gezien het
aantal mogelijke toestanden en gezien het feit dat aIle produkten
tegelijkertijd moeten worden beschouwd. Elke toestand vereist een andere afstemming tussen de individuele processen, en beinvloedt de volgorde waarin gebeurtenissen plaatsvinden, of dienen plaats te vinden.
De proces-interactie benadering neemt de processen en hun relaties
(interacties) als uitgangspunt. Omdat ieder proces betrekking heeft op
slechts een deel van de toestandsruimte, is het met de procesinteractie benadering niet noodzakelijk aIle mogelijke toestanden
expliciet te beschrijven. De mogelijke toestanden van het systeem worden impliciet vastgelegd door de beschrijving van de processen en hun
interacties. Deze benadering maakt het tevens mogelijk om processen
parallel te beschouwen. Dientengevolge is het met de proces-interactie
benadering weI mogelijk een overzichtelijke beschrijving van het
systeem te geven.
De proces-interactie benadering biedt ook de mogelijkheid complexe
systemen op te delen in afzonderlijke systeemdelen, en deze in hun
onderlinge samenhang te beschouwen. Met andere woorden, de procesinteractie benadering bevordert een modulaire aanpak voor het denken
over industri~le systemen [Rooda, Overwater, 1986].
2.2 Processen en interacties.
In de inleiding is een aantal keren gesproken over een "systeem".
Kenmerkend voor een systeem is dat het is opgebouwd uit elementen en
relaties.
Er zijn twee soorten elementen: levende elementen en levenloze elemen-
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ten. Levende elementen voeren acties uit en kunnen derhalve afwisselend
actief en passief zijn. Voorbeelden zijn: machines, computers, transportwerktuigen en natuurlijk mensen. Levenloze elementen kunnen uitsluitend acties ondergaan. Voorbeelden zijn: pallets, dozen of ander
materiaal, maar ook niet materi~le dingen zoals orders, gegevens of
(besturings)signalen.
Processen worden uitgevoerd door levende elementen. De processen leggen
vast hoe de levenloze elementen in elkaar kunnen worden omgezet.
Hieruit blijkt dat processen kunnen worden opgevat als relaties tussen
levenloze elementen. Samen met deze elementen vormen zij de statische
structuur van het systeem.
Levenloze elementen moeten van proces tot proces kunnen worden overgedragen. Daarvoor bestaan er tussen de levende elementen, die de processen in een systeem uitvoeren, relaties die bepalen op welke wijze deze
overdracht moet plaatsvinden. Deze relaties worden interacties genoemd.
Via de interacties beinvloeden levende elementen elkaars procesvoortgang.
Levende
elementen en interacties vormen tezamen
de
dynamische systeemstructuur.
Iedere interactie maakt gebruik van een mechanisme dat aangeeft op welke wijze levenloze elementen worden overgedragen. Ieder mechanisme
voorziet hiervoor in een zend-actie en een ontvang-actie. Er worden
drie basismechanismen onderscheiden:
Asynchroon mechanisme: Dit mechanisme maakt het mogelijk processen
onafhankelijk van elkaar in de tijd te laten verlopen. Voor dit doe1 is
het mechanisme uitgerust met een bufferfunctie. Door het uitvoeren van
een zend-actie plaatst een proces levenloze elementen in de buffer. Andere processen halen door mid del van ontvang-acties elementen uit de
buffer. Als de buffer leeg is worden deze processen passief, totdat de
buffer weer wordt gevuld.
Synchroon mechanisme: Dit mechanisme bewerkstelligt een exacte afstemming van processen op elkaar. Het stelt processen in staat elkaar op
gang te brengen. Door het uitvoeren van een zend-actie stuurt een proces levenloze elementen naar een ander proces. De ontvang-actie, c.q.
het opvangen van het levenloze element en reageren op de zend-actie,
van een proces kan aIleen plaatsvinden als dit proces passief is. Het
proces wordt erdoor geactiveerd. Wanneer het proces reeds actief is,
heeft de zend-actie geen effect en gaat het levenloze element verloren.
Continu mechanisme: Met behulp van dit mechanisme kan de inhoud van een
levenloos element direkt tussen processen worden uitgewisseld. De levenloze elementen vormen een continue stroom, er kunnen geen aparte
elementen worden onderscheiden. De stroom kan worden opgevat als de
representatie van een waarde die constant beschikbaar is.
Voor verdere informatie over de proces-interactie benadering wordt verwezen naar Overwater (1986).
2.3 Het

industri~le

systeem en processen en interacties.

Een industrieel systeem kan worden verdeeld in verschillende produktieeenheden. Behalve produktieafdelingen kunnen ook afdelingen als magazijn, inkoop en distributie als een produktie-eenheid worden opgevat.
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De produktie-eenheden zijn aan elkaar gekoppeld via materiaal-, en
informatiestromen. Iedere eenheid transformeert of transporteert de
binnenkomende materie op een of andere w1Jze. De voor de besturing van
het systeem benodigde gegevens worden via de informatiestromen overgedragen.
Een produktie-eenheid voor discrete produktie kan worden verdeeld in
processen op vier niveaus (zie figuur 1). De bovenste drie niveaus bevatten de besturingsprocessen. Ret vierde en laagste niveau bevat de
fysieke processen. De pijlen geven de interacties aan tussen processen
onderling, en tussen processen en de omgeving [Rooda, Arentsen, 1983;
Rooda, Overwater, 1986].
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houdt zich bezig met de produktieplanning. Hier wordt bepaald waar welke produkten moeten worden geproduceerd. Dit proces verdeelt de orders
over het produktieapparaat.
Op het tweede niveau bevindt zich het indeler proces. Hier wordt de
"scheduling" van de produktie verzorgd. Op basis van beschikbare capaciteiten en voorraden en aan de hand van binnengekomen opdrachten wordt
bepaald in welke volgorde de produkten zullen worden vervaardigd. De
opdrachten worden door dit proces ingedeeld.
Op het derde niveau bevindt zich het uitdeler proces. Hier wordt de
voortgang van de produktie geco8rdineerd. Door dit proces wordt het
werk uitgedeeld aan mensen en/of middelen die het produkt moeten maken.
Dit proces vormt de koppeling tussen informatie- en materiestromen.
Op het vierde niveau bevindt zich het transport/produktie proces. Hier
vinden transport en/of produktie daadwerkelijk plaats. Dit proces bevat
de mensen en/of middelen die de gewenste verplaatsingen en bewerkingen
van de materie realiseren.
2.4 Het structuurmodel en de voordelen hiervan.
In het voorgaande is beschreven hoe in samenhang met de procesinteractie gedachte de opbouw van een produktie-eenheid is ontstaan.
Door produkt afhankelijk de volgorde te bepalen waarin de produktieeenheden moeten worden doorlopen, kan de structuur van een industrieel
systeem zichtbaar worden gemaakt. Ais de produktie-eenheden met elkaar
worden gekoppeld via materiaal- en informatiestromen ontstaat een
model. Dit model wordt het structuurmodel genoemd (zie figuur 2). De
input voor het model zijn klantenorders of produktieorders die op basis
van het korte termijn plan (een plan voor enkele maanden tot een jaar)
zijn opgesteld (zie bijlage 1 of voor uitgebreidere informatie Rooda en
Arentsen (1983)).
De belangrijkste voordelen van het structuurmodel zijn:
a. Een industrieel systeem kan op een "natuurlijke" wijze worden beschouwd, daar rekening wordt gehouden met het feit dat in de werkelijkheid processen parallel (tegelijkertijd) verlopen.
b. Een industrieel systeem kan op zinvolle wijze worden opgedeeld in
systeemdelen. Door deze opdeling en het vastleggen van hun relaties
ontstaat een doorzichtige struktuur, waarin de benodigde informatieen materiaalstromen, alsmede de besturingsprocessen voor een fysiek
proces en het fysieke proces zelf, zichtbaar zijn en kunnen worden
bepaald.
Bijkomende voordelen zijn: het structuurmodel kan relatief eenvoudig
worden omgezet in een simulatiemodel. Hierbij moet worden opgemerkt dat
dit een voordeel is dat algemeen geldt voor de proces-interactie benadering. Tevens is het model geschikt om als opzet voor een produktiebesturingssysteem gebruikt te worden.
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HOOFDSTUK 3

PLANT MANAGEMENT AUTOMATION
3.1 Inleiding.
Het doel van plant management automation is: het integreren van besturingsprocessen
op verschillende systeemniveaus om een optimalere
bedrijfsvoering te kunnen realiseren. Voor dit doel moet op verschillende systeemniveaus informatie beschikbaar zijn. Deze informatie is
nodig om besturingsprocessen de mogelijkheid te geven beslissingen te
nemen.
In dit hoofdstuk zullen allereerst een aantal begrippen worden geitroduceerd. Vervolgens wordt nader ingegaan op concepten aangaande de vorm
en inhoud van de informatie die op verschillende systeemniveaus beschikbaar moet zijn, en welke rol het structuurmodel hierbij kan spelen. Dit zal worden gedaan voor een produktieomgeving met overwegend
continue processen.
3.2 Basisbegrippen.
In een bedrijf worden over het algemeen vier systeemniveaus onderscheiden, namelijk: het strategisch-, het beleids-, het regelend- en het
uitvoerend niveau [Keeler, 1982; Philips Logistieke Managers Groep,
1984].
Strategisch niveau:
Op dit niveau worden beslissingen genomen over de koers (welke markten,
welke produkten) van de onderneming, en over de middelen (geld, fabrieken, personeel etc.) die nodig zijn om deze koers te varen.
Beleids niveau:
Op dit niveau worden beslissingen genomen die er zorg voor moeten dragen dat de benodigde middelen op het juiste tijdstip verkregen worden
opdat de strategische doelstellingen kunnen worden bereikt.
Regelend niveau:
Op dit niveau worden aIle activiteiten gepland die nodig zlJn om produktieorders tijdig af te leveren. Beslissingen worden genomen omtrent:
- materiaalbestellingen
- wijzigingen in levertijden
- uitbestedingen
- aankoop halffabrikaat of eindprodukt
Uitvoerend niveau:
Op dit niveau vindt de fysieke uitvoering en de besturing van
uitvoering plaats. De besturing heeft betrekking op:
- bezetting
- taakverdeling
- maatregelen bij afwijkingen (ziekteverzuim, storingen etc.)

deze
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Besturingsprocessen ZlJn processen die:
Doelgerichte activiteiten plannen, doen uitvoeren en controleren teneinde produktieprocessen en/of lagere besturingsprocessen op de gewenste wijze te doen funktioneren.
De besturingsprocessen op de hogere systeemniveaus beheersen het produktieproces indirekt via de besturingsprocessen op de lagere systeemniveaus.
De informatie die beschikbaar moet zijn voor de verschillende besturingsprocessen wordt verkregen uit gegevens. Uit dezelfde gegevens kan
door een andere interpretatie verschillende informatie worden gehaald.
Gegevens hebben pas zin en betekenis wanneer een mens of middel die
gegevens begrijpt en op grond daarvan beslissingen kan nemen.
3.3 De ontwikkeling tot plant management automation.
In de huidige situatie worden in de (continue) procesindustrie verscheidene produktieprocessen op een fabrieksterrein ieder vanuit hun
eigen regelkamer bediend. De produktieprocessen worden bestuurd door
geautomatiseerde besturingsprocessen, die niet rechtstreeks aan elkaar
zijn gekoppeld. Dit heeft tot gevolg dat er bij een produktieproces
weinig zicht is op het verloop van de andere produktieprocessen, terwijl deze vaak weI door elkaar worden beinvloed.
Veel administratieve handelingen worden nog handmatig verricht, bijvoorbeeld het invullen van zogenaamde "logs". Deze logs worden ieder
uur ingevuld en geven het verloop van het proces weer. Ze worden
gebruikt door de hogere besturingsprocessen. De produktieplanning en
scheduling worden door middel van aparte formulieren door hogere besturingsprocessen doorgegeven aan de operators die de procescomputer bedienen. De operators moeten de bijbehorende "set-points" instellen op
de procescomputer om zodoende de produktieorders uit te laten voeren.
De verschillende besturingsprocessen krijgen momenteel grote hoeveelheden gegevens binnen in de vorm van "print-outs" van de procescomputer.
Uit deze gegevens moet door de besturingsprocessen de gewenste informatie worden gedestilleerd, hetgeen een tijdrovend werk is met als mogelijk gevolg dat onjuiste informatie wordt verkregen.
Het handmatig overnemen van (gemiddelde) waarden op de logs, en het
sturen van formulieren met produktieorders is niet nodig mits de procescomputers met elkaar en met andere bedrijfscomputers worden geintegreerd. Door deze integratie kan tevens worden bewerkstelligd dat de
verschillende besturingsprocessen aIleen die gegevens krijgen die ze
werkelijk nodig hebben. Hierdoor wordt het mogelijk dat deze processen
tijdig beslissingen kunnen nemen om de produktie zo economisch mogelijk
te laten verlopen. De laatste jaren is een ontwikkeling gaande naar die
integratie. Deze ontwikkeling wordt aangeduid als plant management
automation.
De problemen die optreden bij het ontwikkelen van een plant management
automation systeem zijn onder andere de volgende:
a. Welke informatie moet op de verschillende besturingsniveaus beschikbaar zijn?
b. Welke

taken

moeten

door de procescomputer worden

uitgevoerd,

en
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welke door andere bedrijfscomputers?
Het zal duidelijk zijn dat deze vragen nauw met elkaar samenhangen.
3.4 Plant management automation bij continue processen.
am inzicht te krijgen in de wijze waarop bedrijven over plant management automation denken, en in de aard van gegevens die op een bepaald
niveau beschikbaar moeten zlJn, is bij een drietal bedrijven een ondezoek verricht naar ide~en over plant management automation.
Gezien de geringe omvang van het onderzoek is het niet mogelijk algemeen geldende conclusies te trekken. WeI kunnen enige overeenkomsten
worden gevonden in de visies van deze bedrijven op plant management
automation. De belangrijkste zijn:
a. Er is een ontwikkeling naar plant management automation systemen
zichtbaar. In sommige gevallen is men bezig met het opzetten van
geautomatiseerde informatiesystemen. Men weet echter nog niet precies hoe deze eruit gaan zien.
b. De produktieplanning en scheduling gebeurt nog min of meer handmatig, en men is niet tevreden over de resultaten. Ook hiervoor worden
in sommige gevallen geautomatiseerde systemen opgezet.
Omdat bedrijven die bezig zijn met plant management automation vaak
(nog) niet weten hoe dit moet gebeuren, is het moeilijk informatie
hierover te verkrijgen. am deze reden zal een eigen algemeen concept
voor plant management automation moeten worden opgesteld.
Voor plant management automation zal de hoeveelheid gegevens uit de
produktieprocessen beperkt moeten worden tot nuttige informatie voor de
besturingsprocessen op de verschillende systeemniveaus. Binnen deze
besturingsprocessen worden onder andere produktiehoeveelheden per dag,
per week, per maand of per kwartaal gevraagd. Tevens moet hier het
verbruik van grondstoffen, energie enz. per produktie-eenheid en/of per
eindprodukt bekend zijn. Dientengevolge moet uit de veelheid van gegevens in de procescomputer gemiddelde waarden, draaiuren van pompen en
motoren enz. worden bepaald, en deze gegevens moeten naar de besturingsprocessen worden doorgegeven. De informatiestromen die hier zijn
genoemd zijn slechts voorbeelden. Een algemeen geldende indeling kan
niet worden gegeven, aangezien dit per bedrijf verschillend kan zijn.
De planning die in de hogere besturingsprocessen wordt opgesteld, wordt
in de lagere besturingsprocessen steeds gedetailleerder. Tevens wordt
de termijn waarvoor de planning geldt steeds korter, en meer aangepast
aan de werkelijke vraag naar produkten. De aard van de planning is voor
ieder niveau anders. De informatie die bijvoorbeeld naar de produktieprocessen moeten worden doorgegeven is: welk produkt van welke kwaliteit er moet worden geproduceerd, alsmede de hoeveelheid en de datum
waarop de produkten klaar moeten zijn.
3.5 Het structuurmodel en plant management automation.
Het
een

is gebleken dat bij discrete produktiesystemen het structuurmodel
goed uitgangspunt is voor de integratie van besturingsprocessen op
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verschillende systeemniveaus [Rooda, Arentsen, 1983]. Hierbij moet
worden opgemerkt dat het model twee van de vier systeemniveaus bevat,
namelijk het uitvoerende niveau en het regelende niveau. Het uitvoerende niveau bevat de produktie/transport processen en de uitdeler processen. Het regelende niveau bevat de indeler- en verdeler processen.
De vraag is nu in hoeverre het structuurmodel bruikbaar is in een produktieomgeving met overwegend continue processen. Teneinde deze vraag
te beantwoorden zal het verschil tussen continue en discrete produktieprocessen worden onderzocht, alsmede het verschil in besturingsprocessen van deze twee typen produktie.
Indien blijkt dat het structuurmodel eveneens bruikbaar is in een
dergelijke produktieomgeving, kan het tevens worden gebruikt als concept voor plant management automation. Dit is mogelijk omdat met het
structuurmodel een integra tie van de besturingsprocessen op de verschillende systeemniveaus wordt bereikt (zie Rooda en Arentsen (1983»,
hetgeen het doel is van plant management automation. Op deze wijze kan
een optimalere bedrijfsvoering worden gerealiseerd.
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HOOFDSTUK 4
CONTINUE EN DISCRETE PRODUKTIE: KENMERKEN EN VERSCHILLEN
4.1 Continue en discrete processen.
Processen kunnen op twee manieren verlopen, namelijk continu of discreet. Om vast te stellen hoe een proces verloopt zullen inwendige kenmerken (toestandsgrootheden) van een proces moeten worden geanalyseerd.
Eerst wordt een definitie van "proces" gegeven.
Een proces is een serie veranderingen die een levend
toestand van het systeem aanbrengt.

element

Onder de toe stand van een systeem wordt het volgende verstaan
Boot, 1982]:

in

de

[Rooda,

De toestand van een systeem op een bepaald tijdstip is een inventarisatie van:
- AIle elementen die op dat moment tot het systeem behoren.
- AIle relaties tussen de elementen.
- De eigenschappen en hun waarden van aIle elementen op het betreffende tijdstip.
De veranderingen in de toestand van een (sub)systeem kunnen vloeiend of
stapsgewijs in de tijd verlopen. Dit houdt in dat de voor het proces
relevante toestandsgrootheden vloeiend of stapsgewijs in de tijd verlopen. De definities van continue en discrete processen luiden als voIgt:
Een proces wordt continu genoemd als de veranderingen in
van een (sub)systeem vloeiend in de tijd verlopen.

de

toestand

Een proces wordt discreet genoemd als de veranderingen in de
van een (sub)systeem stapsgewijs in de tijd verlopen.

toestand

Continue processen worden bijvoorbeeld aangetroffen in de petrochemische industrie, en discrete processen in de auto industrie.
Continue processen kunnen veelal worden gemodelleerd met behu1p van
differentiaal vergelijkingen, terwijl discrete processen kunnen worden
gemodelleerd met behulp van gebeurtenissen ("events").
4.2 Continue en discrete produktie.
Produktieprocessen kunnen continu of discreet van aard zijn. Er wordt
dan gesproken van continue of discrete produktie.
Het continu of discreet ver10pen van een produktieproces heeft invloed
op de besturingsprocessen van het produktieproces. Dit geldt met name
voor de planning en scheduling van produktieorders [Botter, 1983;
Canals, 1978; Rijn, 1986].
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4.2.1 Kenmerken van continue produktie.
Continue produktieprocessen leveren over het algemeen een klein assortiment eindprodukten. Dit hangt samen met het feit dat bij deze vorm
van produktie slechts een of enkele grondstoffen worden verwerkt, waaruit een beperkt aantal eindprodukten kan worden geproduceerd. Door het
gedurende lange tijd verwerken van dezelfde grondstof(fen) is er sprake
van een produktieapparaat dat speciaal is ontworpen voor de verwerking
van die grondstof(fen). De produktie- en transportmidde1en zijn goed
afgestemd op de samenstelling en omvang van het assortiment eindprodukten. Zijn meerdere bewerkingen in serie noodzakelijk, en wordt er
gebruik gemaakt van een continue stroom van produkten tussen de produktieprocessen, dan zijn de produktiemiddelen zodanig ontworpen dat ze
goed op elkaar zijn afgestemd. De produktiemiddelen zijn a11een bruikbaar voor de produktie van het beperkte assortiment eindprodukten. De
structuur van de eindprodukten kan uiteen10pen van materia1en tot eenvoudig samengesteld [Botter, 1983].
De benodigde capaciteit van de produktiemidde1en 1igt voor 1angere
termijn vast. De reden hiervoor is dat de produkten vee1a1 worden
afgezet aan een beperkt aantal afnemers die werken op basis van lang10pende contracten. WeI worden hoge eisen geste1d aan kwaliteit en 1everbetrouwbaarheid.
Deze kenmerken van continue produktie hebben tot gevo1g dat de planning
erop is gericht zorg te dragen voor een voldoende aanvoer van grondstoffen. We1 moeten de produktieprocessen regelmatig worden bijgesteld
aan de hand van de kwaliteit en samenstel1ing van de ingekochte grondstoffen.
Daar de afzet van eindprodukten voor langere tijd vastligt, steeds dezelfde grondstoffen worden verwerkt, de structuur van de eindprodukten
uiteenloopt van materialen tot eenvoudig samengesteld, en de produktiemidde1en meesta1 voor de produktie van een produkt worden gebruikt, is
de planning en scheduling van produktieorders relatief eenvoudig. Bij
deze processen ligt de volgorde waarin de produktiemiddelen moeten
worden doorlopen vast. De produktieprocessen worden bestuurd door procescomputers die zorg moeten dragen voor veiligheid, juiste kwaliteit
en juiste hoeveelheid produkt.
4.2.2 Kenmerken van discrete produktie.
Discrete produktieprocessen komen vaker voor dan continue produktieprocessen. Het assortiment eindprodukten kan vari~ren van klein tot
zeer groot, afhankelijk van de produktievorm. Hier kan onderscheid
worden gemaakt in produktie in grote series (bijvoorbeeld auto's of
scheerapparaten) tot enkelstuks produktie. Bij de grote series is het
assortiment eindprodukten klein, en zullen de eindprodukten gewoonlijk
op voorraad worden geproduceerd. Bij de kleine series of enkelstuks
produktie wordt het grote assortiment eindprodukten veelal op basis van
klantenorders geproduceerd. Bij de grote series zul1en de produktiemiddelen ontworpen zijn voor de produktie van het kleine assortiment
eindprodukten. Bij de kleine series en enkelstuks produktie zullen de
produktiemiddelen geschikt moeten zijn voor de produktie van een grote
verscheidenheid aan eindprodukten. De structuur van de eindpro-dukten
loopt bij discrete produktie uiteen van eenvoudig samengesteld tot
complex samengesteld [Botter, 1983].
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De benodigde capaciteit van de produktiemiddelen ligt niet vast. De
oorzaak hiervoor is dat de afname niet vastligt door langlopende contracten, maar dat wordt geproduceerd op basis van voorspellingen van de
afname, of op basis van klantenorders waarbij de benodigde capaciteit
ook moet worden voorspeld.
Deze kenmerken hebben tot gevolg dat de planning en scheduling van produktieorders moeilijker is dan bij continue produktie. Een andere oorzaak hiervoor is dat er steeds meer van gemeenschappelijke produktiemiddelen gebruik moet worden gemaakt. Bij de grote series ligt de volgorde waarin de produktiemiddelen moe ten worden doorlopen vaak nog weI
vast, maar bij de kleine series en enkelstuks produktie is dit niet het
geval.
4.3 Verschillen tussen continue en discrete produktie.
1 is het schema van Botter (1983) weergegeven. De continue
bevindt zich links boven in dit schema (kolommen 01, 02 en
11). De rest is over het algemeen discrete produktie, maar de grens
tussen continue en discrete produktie is niet duidelijk aan te geven.
De planning en scheduling wordt moeilijker naarmate het assortiment
eindprodukten groter wordt (naar rechts in het schema), en de eindprodukten meer samengesteld zijn (naar beneden in het schema).
Bij continue processen waar de produktie-eenheden direkt zijn gekoppeld
(geen tussenvoorraden) is het van belang om die produktie-eenheden goed
op elkaar af te stemmen. Als er met tussenvoorraden wordt gewerkt, is
deze afstemming minder belangrijk.
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HOOFDSTUK 5
GEBRUIK VAN EEN STRUCTUURHODEL BIJ CONTINUE PROCESSEN
5.1 De besturingsprocessen bij continue produktieprocessen.
In een produktieomgeving met continue processen kunnen evenals in een
produktieomgeving met discrete processen produktie-eenheden worden onderscheiden. Er moet worden onderzocht of in deze produktie-eenheden
ook
drie
besturingsprocessen zijn te onderscheiden
bij
ieder
transport/produktieproces. Om dit te onderzoeken zal moeten worden
bepaald wat de belangrijkste funkties zijn die worden uitgevoerd op de
vier systeemniveaus van een bedrijf.
Op strategisch niveau wordt het hoofdproduktieplan opgesteld. Dit gebeurt op basis van onder andere: marktvooruitzichten, nieuwe ontwikkelingen en het management beleid. Dit plan is een lange termijn plan
(bijvoorbeeld een tot twee jaar). Hier worden de in de toekomst benodigde mensen en middelen bepaald. Doordat er een geringe onzekerheid is
over de afzet van produkten en het aantal afnemers klein is, is dit
relatief eenvoudig.
Op beleidsniveau wordt op basis van het hoofdproduktieplan de middellange termijn planning opgesteld (bijvoorbeeld drie maanden tot een
jaar). Dit plan moet er zorg voor dragen dat de benodigde mensen en
middelen tijdig beschikbaar zijn om aan de te verwachten vraag naar
produkten te voldoen. Op basis van dit plan wordt de korte termijn
planning opgesteld (bijvoorbeeld een maand tot een kwartaal). In dit
plan worden de produktieniveaus vastgesteld voor de komende perioden.
Op regelend niveau wordt een weekplanning opgesteld. Hierin wordt de te
produceren hoeveelheid voor die week bepaald, alsmede welke grondstoffen moeten worden gebruikt. Deze planning wordt opgesteld op basis van
de korte termijn planning en de beschikbare voorraden. Deze weekplanning wordt omgezet in een scheduling van produktieniveaus per dag.
Op uitvoerend niveau vindt de fysieke produktie en de besturing hiervan
plaats. De besturing zorgt door middel van meten aan en regelen van het
produktieproces dat de gevraagde produktieniveaus ook daadwerkelijk
worden gehaald.
Er dient nu te worden vastgesteld of de taken die moeten worden uitgevoerd op het regelend- en uitvoerend niveau (kunnen) worden gedaan door
de besturings- en transport/produktieprocessen zoals die zijn gedefinieerd in het structuurmodel (zie hoofdstuk 2).
De verdeler stelt op basis van het korte termijn plan en de voorraden
eindprodukt een weekplanning op voor de produktieniveaus en de daarvoor
benodigde grondstoffen.
De indeler stelt een dagscheduling van produktieniveaus per dag op. Dit
gebeurt op basis van het weekplan, de beschikbare voorraden grondstoffen en de capaciteit van het produktieproces.
De uitdeler vormt de interface tussen informatie- en materiaalstromen.
Deze interface wordt gercaliseerd door een operator in samenwerking met
een procescomputer. De operator stelt set-points in op de procescomputer, en deze zorgt door middel van meten aan en regelen van het prod uktieproces dat dit fysieke proces ook daadwerkelijk plaatsvindt.
Bet transport/produktieproces bevat de middelen die de gewenste verplaatsingen en bewerkingen van de materie realiseren.

15

5.2 De interacties bij continue processen.
Doordat de diverse verdeler-, indeler-, en uitdeler processen onafhankelijk van elkaar moeten kunnen verlopen, zijn de interacties tussen
deze processen van het asynchrone mechanisme. Dit geldt eveneens voor
de interacties tussen de verdelers en indelers van de verschillende
produktie-eenheden.
De interacties tussen de uitdeler- en produktieprocessen ZlJn van het
continue mechanisme. De red en hiervoor is dat zich op uitdeler niveau
een procescomputer bevindt. Door de operator worden set-points ingevoerd in de procescomputer. Deze set-points zijn steeds beschikbaar in
een dataveld. De procescomputer vergelijkt deze gewenste waarden met
gemeten waarden die uit het produktieproces komen, en regelt het proces
zodanig dat de gemeten waarden zoveel mogelijk overeenkomen met de gewenste waarden.
Een voorbeeld hiervan is het regelen van een klepstand. De gewenste
stroom door de klep wordt ingesteld door middel van het invoeren van
een set-point. De stroom door de klep wordt steeds gemeten en vergeleken met de gewenste waarde. In een dataveld is die gewenste waarde beschikbaar, en in een tweede dataveld is de gemeten waarde beschikbaar
(deze waarde wordt bijvoorbeeld iedere twee minuten opnieuw gemeten).
Deze twee waarden worden met elkaar vergeleken. In een derde data veld
wordt gemeld of de klep verder open moet, de opening goed is, of dat de
klep verder dicht moet (zie figuur 3).

c: kleppositie

c: meting

,c: invoer

c: doorvoer

figuur 3

klep-besturing

5.3 Aanvullend concept voor het structuurmodel.
Tussen continue produktieprocessen kunnen twee produktstromen
men, namelijk:

voorko-

a. Tussen de produktie-eenheden bevinden zich tussenvoorraden produkt
(buffers in de materiaalstromen).
b. De

produktstroom gaat continu van produktie-eenheid naar produktie-
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eenheid (geen buffers in de materiaalstromen).
In het eerste geval zijn de produktie-eenheden ontkoppeld door de buffers in de materiaalstromen. Deze buffers maken weliswaar deel uit van
de produktie-eenheden, maar ze maken het mogelijk dat de produktieprocessen onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Het hierdoor ontstane
structuurmodel (zie figuur 4) is bijna identiek aan het structuurmodel
voor discrete processen. De scheduling van de produktieorders kan net
als bij discrete processen plaatsvinden op basis van onder andere
administratieve voorraad grondstoffen/halffabrikaten, levertijden en de
beschikbare capaciteit van het produktieproces.
In het tweede geval zijn de produktieprocessen door het ontbreken van
materiaalbuffers volledig gekoppeld. Ze werken afhankelijk van elkaar.
Dit houdt in dat wanneer het produktieniveau van een produktie-eenheid
is vastgesteld, dan tevens de produktieniveaus van de andere afhankelijke produktie-eenheden vastliggen. Dit heeft tot gevolg dat de
verdeler- en indeler processen van de produktie-eenheden (gedwongen)
volledig met elkaar zijn geintegreerd. Er is dan in principe slechts
een verdeler- en een indeler proces nodig voor de besturing van deze
gekoppelde produktie-eenheden. In het model zal echter een verdeler- en
indeler proces worden aangegeven bij iedere produktie-eenheid. Dit
Ievert geen nadelen op, want door de beschrijving van de diverse processen zal de grote samenhang van de verschillende verdeler- en indeler
processen duidelijk worden. Het grote voordeel is dat een uniform model
behouden blijft dat algemeen kan worden gebruikt.
Een probleem dat bij deze direkt gekoppelde produktieprocessen moet
worden opgelost is het realiseren van een goede afstemming van de
produktieprocessen op elkaar. Dit is nodig omdat het werkelijke produktieniveau altijd fluctueert rondom het produktieniveau dat is vastgesteld door de verdeler en indeler (zie figuur 5). De discrepantie tussen de informatiestroom en de materiaalstroom wordt niet langer door
buffers opgevangen. Een exacte afstemming is dan vereist.
boven
grens
~~

~~L-

onder
grens

~

~~__

vastgesteld produktieniveau
werkelijk produktieniveau

tijd~

figuur 5

fluctuaties in produktieniveau

De procescomputer meet de inkomende en de uitgaande produktstroom, maar
de voorafgaande produktie-eenheid moet weI weten wanneer er te veel
wordt geproduceerd. Tevens moeten eventuele storingen, het niet voldoen
aan produkt specificaties, of andere meldingen aan de voorafgaande
produktie-eenheid kunnen worden doorgegeven, zodat dit proces kan reageren op die meldingen.
Deze terugkoppeling is te realiseren door de introductie van een extra
regelkring, namelijk door de procescomputers met elkaar te integreren.
Dit kan worden bereikt door in het structuurmodel een interactiemecha-
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nisme te introduceren tussen de uitdelers, en weI tegen de produktstroom in (zie figuur 6).
De terugkoppeling moet op uitdeler niveau worden gerealiseerd, omdat op
dit niveau wordt gewerkt met real-time gegevens uit het produktieproces. Als deze gegevens via de indelers en verdelers moet worden doorgegeven verandert de aard van de interacties tussen de uitdeler-,
indeler- en verdeler processen, omdat hier aIleen meldingen van gereed
produkt of gerealiseerde produktieniveaus worden doorgegeven, en geen
direkte gegevens uit het produktieproces.
Dit concept kan worden vergeleken met de ontwikkeling van systemen voor
"Computer Integrated Manufacturing" (CIM), zoals dat momenteel gebeurt
voor de koppeling van machinebesturingen voor discrete produktie.
5.4 Het gebruik van een structuurmodel bij continue processen.
Uit het voorgaande blijkt dat het structuurmodel, met een aantal aanvullende concepten en wijzigingen, ook bruikbaar is in een produktieomgeving met overwegend continue processen. Er resteren nu nog twee
vragen:
a. Is het structuurmodel voor continue processen bruikbaar voor
management automation?
b. Wat is het nut van het gebruik van een structuurmodel
processen?

plant

bij continue

In het structuurmodel voor continue processen is voor het regelende- en
uitvoerende niveau nog steeds een integra tie van de besturingsprocessen
aanwezig. In het model worden de besturingsprocessen en hun relaties
alsmede de transport/produktieprocessen en de materiaalstroom zichtbaar. Dientengevolge is het structuurmodel bruikbaar als concept voor
plant management automation. WeI moet er een integratie van procescomputers met andere bedrijfscomputers worden gerealiseerd.
In bijlage 2 is voor het fictieve bedrijf Multichrome N.V. een invulling gegeven van het structuurmodel bij continue processen. In dit bedrijf zijn een aantal continue produktieprocessen aanwezig die met een
continue produktstroom (zonder materiaalbuffers) aan elkaar leveren. Er
is een invulling van de besturingsprocessen en van de diverse interacties gegeven.
Het nut van het structuurmodel blijft zoals al in hoofdstuk 2 werd beschreven een natuurlijke wijze van beschouwing en een zinvolle opdeling
van het industrigle systeem in systeemdelen. Het model is universeel
toepasbaar, doordat de beschrijving van de processen en de informatiestromen afhankelijk is van de manier waarop het bedrijf is georganiseerd en van het technisch proces.
Bij continue stroomprocessen is de planning en scheduling van produktieorders minder complex dan die van discrete processen. De besturingsprocessen bestaan uit veel herhaaldelijke handelingen en zijn
relatief eenvoudig. Ook de produktievolgorde ligt vast, en er hoeven
geen prioriteiten gesteld te worden. Het grootste probleem is de afstemming van de produktieprocessen op elkaar. Het conceptuele structuurmodel voor deze processen (zie figuur 6) zou een oplossing kunnen
bieden, maar daarvoor zal dit model eerst aan de praktijk moeten worden
getoetst.
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HOOFDSTUK 6
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In dit verslag is een theoretische beschouwing gegeven over het gebruik
van het structuurmodel in een produktieomgeving met overwegend continue
processen en als concept voor plant management automation. Uit deze
beschouwing zijn een aantal conclusies te trekken en aanbevelingen te
geven.
Doordat in het structuurmodel de verschillende besturingsprocessen met
elkaar worden geintegreerd, is het mogelijk het structuurmodel als
concept voor plant management automation te gebruiken. Hierbij moet weI
worden opgemerkt dat in het structuurmodel twee van de vier gedefinieerde systeemniveaus binnen bedrijven worden beschreven. Dientengevolge
kan het structuurmodel niet worden beschouwd als een volledig concept
voor plant management automation.
De verschillen tussen continue en discrete produktieprocessen kunnen
niet eenduidig worden bepaald, omdat de tijdsspanne waarover een proces
wordt geanalyseerd niet vast ligt. Voor de beschrijving van deze twee
typen produktie met behulp van het structuurmodel is dit niet bezwaarlijk, daar voor deze beschrijving het verschil in besturingsprocessen
belangrijker is.
De aanvullende concepten en wijzigingen die nodig zijn om het structuurmodel bruikbaar te maken voor continue processen zijn niet erg
ingrijpend. Bij continue processen met tussenvoorraden tussen de
produktie-eenheden verloopt een aantal interactie-mechanismen continu
in plaats van asynchroon. Dij continue stroomprocessen (zonder tussenvoorraden tussen de produktie-eenheden) is, behalve de verandering van
een aantal interactie-mechanismen, een extra regelkring geintroduceerd
op uitdeler niveau. Deze regelkring is noodzakelijk omdat de real-time
gegevens uit het produktieproces niet door de indelers en verdelers kan
worden verwerkt. De aard van de interacties tussen deze processen zou
daardoor veranderen, deze interacties zijn niet bedoeld voor het doorgeven van real-time gegevens. Door deze extra regelkring wordt een
goede synchronisatie van de verschillende produktieprocessen op elkaar
bereikt.
Voor het volledig opstellen van concepten voor plant management automation zullen de besturingsprocessen van de twee hoogste systeemniveaus
nog geintegreerd moeten worden met de besturingsprocessen die worden
beschreven door het structuurmodel.
Teneinde de ontwikkelde concepten aan de praktijk te toetsen zullen een
aantal technische problemen moeten worden opgelost. De technische uitvoering van de koppeling van procescomputers met andere bedrijfscomputers zal in een aantal gevallen nog moeten worden gerealiseerd. Hieraan
wordt reeds gewerkt door diverse bedrijven. Tevens moet de koppeling
van verschillende procescomputers aan elkaar nog worden gerealiseerd,
vooral als procescomputers van verschillende fabrikanten moeten worden
gekoppeld.
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BIJLAGE 1
DE \VERKING VAN HET STRUCTUURMODEL BIJ DISCRETE PRODUKTIE
In figuur 7 is een structuurmodel gegeven voor een (willekeurige) produktieomgeving met discrete processen. Hierin zijn de processtappen
voor zover deze de materiaalstroom en de bijbehorende informatiestroom
betreffen, opgenomen. Het systeem bestaat uit een expeditie afdeling,
twee in serie staande produktie stappen en een magazijn.
Door deze processtappen een voor een te doorlopen met als leidraad de
bijbehorende informatiestromen zal de werking van het model duidelijk
worden. Er wordt gestart met buffer 1 bij de expeditie afdeling.
Expeditie
De bestelling van een klant wordt door de expeditieverdeler VE gelezen
uit buffer 1. De bestelling bestaat bijvoorbeeld uit de volgende gegevens: - produkt + hoeveelheid
- levertijd
Hoe deze gegevens er exact uitzien is afhankelijk van het bedrijf.
De gegevens worden door de verdeler verwerkt tot twee interne opdrachten. Een opdracht is bestemd voor produktie2. Hierbij wordt een
stambestand (buffer 2) geraadpleegd, waarin bijvoorbeeld de procestijd
en de artikelen die als grondstof dienen staan vermeld. De opdracht die
hieruit ontstaat wordt in buffer 3 geplaatst. De tweede opdracht wordt
in buffer 4 geplaatst, en is bestemd voor de indeler van de expeditie.
Deze opdracht is over het algemeen een kopie van de klantenorder.
De indeler zorgt ervoor dat de opdrachten in volgorde van behandeling
in buffer 6 worden geplaatst, afhankelijk van de gewenste levertijden,
de beschikbare materialen uit buffer 5 en de capaciteit van het expeditieproces.
De ingedeelde opdrachten uit buffer 6 worden door de uitdeler in buffer
7 geplaatst, en zijn bestemd voor het materiaalverwerkende proces. De
informatiestroom gaat hierdoor over in een materiaalstroom. De realisatie van de opdracht wordt teruggemeld aan de uitdeler via buffer 8,
waarna deze de melding doorgeeft aan de indeler via buffer 9.
De indeler boekt de afgewerkte opdrachten af van de opdrachten in
buffer 4, en van de administratieve voorraad grondstoffen in buffer 5.
De totale hoeveelheid afgeleverde produkten in buffer 10 wordt verhoogd
en de afgewerkte order wordt via buffer 11 gemeld aan de verdeler.
Eventuele onvolkomenheden in de uitvoering van de opdracht kunnen ertoe
leiden dat een vervolgorder door de verdeler wordt uitgegeven. De
informatiestroom stopt bij het doorgeven van een factureringsopdracht
in buffer 12.
Produktie2
Produktie2 kan eventueel uit meerdere machines PP2 met de daarbij behorende uitdelers UP2, indelers IP2 en verdelers VP2 bestaan. Dit is in
figuur 7 niet weergegeven.
De verdeler leest de opdrachten uit buffer 3, en werkt deze met behulp
van een stambestand (buffer 15) om tot twee opdrachten. De eerste is
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bestemd voor produktie1, en bevat een opdracht voor de produktie van
produkten. Deze opdracht wordt in buffer 16 gep1aatst. De tweede is een
opdracht voor de inde1er om de gevraagde produkten te produceren, en
wordt gep1aatst in buffer 17.
De indeler plaatst de opdrachten in volgorde van behandeling in buffer
19. Dit gebeurt op basis van beschikbare grondstoffen, levertijd en de
capaciteit van het produktie2proces.
De uitdeler geeft de opdrachten door aan het materiaalverwerkende
proces via buffer 20, en krijgt de realisatie van de opdracht terug via
buffer 21. Deze realisatie wordt door de uitdeler via buffer 22 doorgegeven aan de indeler.
Deze boekt de opdracht af van de opdrachten in buffer 17, verlaagt de
administratieve voorraad grondstoffen uit buffer 16 met de gebruikte
hoeveelheid en verhoogt de hoeveelheid afgeleverd produkt in buffer 5
met de geproduceerde hoevee1heid. De afgewerkte order wordt via buffer
23 doorgegeven aan de verdeler.
Produktie1
Produktie1 werkt hetzelfde als produktie2. De orders worden door de
verdeler gelezen uit buffer 16. Met behulp van een stambestand worden
deze omgewerkt tot twee orders: een voor de levering van grondstoffen
aan het magazijn (buffer 27), en een opdracht voor produktie van de
gevraagde produkten aan de indeler (buffer 28).
De indeler deelt de orders in, en geeft ze door aan de uitde1er. De
uitdeler geeft ze weer door aan het materiaalverwerkende proces, en
krijgt een melding van de afgewerkte order terug. De uitdeler geeft
deze door aan de indeler, die weer zorgt draagt voor de afboekingen en
bijboekingen. De realisatie wordt door de indeler doorgegeven aan de
verdeler.
Magaziin
De verdeler haalt de opdrachten voor de levering van grondstoffen uit
buffer 27. De opdrachten tot levering van grondstoffen wordt in buffer
39 geplaatst, en is bestemd voor de indeler. Indien nodig worden
bestellingen voor leveranciers in buffer 38 geplaatst.
De indeler deelt de binnengekomen opdrachten uit buffer 39 in, en geeft
ze door aan de uitdeler via buffer 41. Deze opdrachten kunnen bestaan
uit twee dingen: de opdracht tot leveren van materiaal aan produktie1,
of het opslaan van grondstoffen die door leveranciers zijn geleverd.
De uitdeler deelt de opdrachten uit aan het materiaalverwerkende
proces, en geeft de realisatie via buffer 41 door aan de indeler. Deze
draagt zorg voor de afboekingen en bijboekingen, en geeft de realisatie
via buffer 45 door aan de verdeler.
Op de hierboven beschreven wijze zijn (complexe) transport en produktiesystemen te modelleren, en door invulling van de processen en de
informatie- en materiaalstromen te beschrijven. Het model kan eveneens
gebruikt worden voor simulatie van industri~le systemen.

lEVEIIAltClER

LEVERA/tCIEll

III

~

"1

c:
n
~
c:
c:

lEVERANCI Ell

"1

a

o

0-

'...."

"ACAZIJ~

PROllUlTlEI

P!lOD\lKTlE2

o
C>

procf'S

bufft"r
N

tnformettt"stroom
1I8tf'riealstroom

VI

26
BIJLAGE 2
THEORETISCHE UITWERKING VAN HET GEBRUIK VAN EEN
STRUCTUURMODEL BIJ CONTINUE PROCESSEN
In deze bijlage wordt verklaard hoe het structuurmodel in een produktieomgeving met overwegend continue processen kan worden gebruikt.
Daarvoor wordt het model toegepast op een fictieve verffabriek Multichrome N.V., die is ontwikkeld door Schlunk (1986c).
In deze verffabriek zijn een aantal produktie-eenheden te onderscheiden. Deze produktie-eenheden zijn:
- Ontvangst/inkoop grondstoffen.
- Opslag grondstoffen.
- Brown separator, dit is een continu werkende produktie-eenheid waar
de grondstof bruine verf wordt gescheiden in het tussenprodukt groene
verf, en het eindprodukt rode verf.
Green splitter, dit is eveneens een continu werkende produktieeenheid, waar het tussenprodukt groene verf wordt gesplitst in de
eindprodukten gele en blauwe verf.
- Pinkolyzer, een semi continue produktie-eenheid, waar rode en witte
verf worden gemengd om zodoende rose verf te verkrijgen.
- Orange merger, dit is een continu werkende produktie-eenheid waar
rode en gele verf gemengd worden tot oranje verf.
- Opslag eindprodukten.
- Expeditie.
De grondstoffen bruin (twee kwaliteiten) en wit worden door tankwagens
afgeleverd bij ontvangst grondstoffen (zie figuur 8), en worden in
opslagtanks gepompt.
Indien aIleen rood voor de verkoop wordt geproduceerd, moet bruin hk
(hoge kwaliteit) worden gebruikt. Voor de produktie van rose en oranje
kan rood worden gebruikt dat wordt gemaakt uit bruin lk (lage kwaliteit). Voor het verkrijgen van goede kwaliteiten geel en blauw heeft de
kwaliteit van bruin geen invloed.
De opbrengst van rood uit de brown separator kan worden gevarieerd tussen de 25% en 35% van de hoeveelheid bruin die als input heeft gediend.
De opbrengst van geel uit de green splitter kan worden gevarieerd tussen de 55% en 60% van de hoeveelheid groen die als input heeft gediend.
Op basis van de goederenstroom zoals die is weergegeven in figuur 8, is
een structuurmodel opgezet voor ~lultichrome N.V., volgens het concept
van een structuurmodel voor continue processen. In het hierna volgende
is een beschrijving gegeven van de processen en de buffers zoals ze
kunnen worden ingevuld. Tussen de uitdelers en de processen is evenals
tussen de uitdelers onderling een continue informatiestroom. Deze continue informatiestroom ontstaat doordat de procescomputer zich op uitdeler niveau bevindt, en continue gegevens naar het produktieproces
stuurt, en er continu gegevens uit terugkrijgt. De procescomputers
worden aan elkaar gekoppeld, waardoor een continue informatiestroom
tussen de uitdelers ontstaat (dit is aIleen noodzakelijk bij direkt
gekoppelde produktieprocessen, dus geen buffers in de materiaalstromen).
De verdeler van opslag eindprodukten stelt een weekplanning Ope Dit ge-
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beurt op basis van de beschikbare voorraden eindprodukt en de korte
termijn planning.
De indeler van opslag grondstoffen stelt een dagscheduling op. Dit
gebeurt op basis van de beschikbare voorraden grondstoffen en de weekplanning. De dagscheduling is het vaststellen van produktieniveaus per
dag voor de volgende vier produktie-eenheden: - brown separator
- green splitter
- pinkolyzer
- orange merger
Als de indeler van opslag grondstoffen het produktieniveau van een van
deze vier produktie-eenheden vastlegt, dan ligt het produktieniveau van
de overige drie eveneens vast. De oorzaak hiervoor is dat deze vier
produktie-eenheden direkt (zonder buffervoorraden) aan elkaar zijn
gekoppeld.
De opbouw van het structuurmodel voor Multichrome N.V. is weergegeven
in de figuren 9a tim ge.
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EXPEDITIE

- De verdeler haalt
Buffer 1 bevat: -

de klantenorder uit buffer 1.
klantenorder
produkt
hoeveelheid
gevraagde leverdatum aan klant

- De verdeler werkt
informatie m.b.v. gegevens uit een bestand
(buffer 2) om tot twee interne opdrachten.
Buffer ~ bevat: - maximale capaciteit van het expeditieproces
De verdeler plaatst een opdracht voor de opslag eindprodukten in buffer 3.
Buffer 3 bevat: - produkt
- hoeveelheid
- gevraagde leverdatum aan expeditie
- De verdeler plaatst een opdracht voor de indeler in buffer 4.
Buffer 4 bevat:
klantenorder
- produkt
- hoeveelheid
- maximale capaciteit van het expeditieproces
gevraagde leverdatum aan klant
- De indeler plaatst de opdrachten uit buffer 4 in volgorde van behandeling in buffer 6, afhankelijk van de gevraagde levertijden, de
beschikbare voorraden eindprodukt uit buffer 5 en de capaciteit van
het expeditieproces.
Buffer 5 bevat: - administratieve voorraad eindprodukten
- tanknummer
Buffer 6 bevat: - klantenorder
- produkt
- hoeveelheid
- tanknummer
- gevraagde leverdatum aan klant
- De uitdeler haalt de opdrachten uit buffer 6, bepaalt de set-points,
stelt deze in en laat het proces lopeno . Hierdoor gaat de informatiestroom over in een materiaalstroom.
De realisatie van de opdracht wordt samen met de gebruikte hoeveelheid grondstoffen, energie en andere "utilities" doorgegeven aan de
indeler via buffer 7.
Buffer 7 bevat: - klantenorder
- produkt
- afgeleverde hoeveelheid
- afleverdatum
- dag rapporten (zie volgende pagina)
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De dag rapport en bevatten de volgende gegevens:
- gebruikte utilities + hoeveelheid
draaiuren van pompen e.d.
alarm overzicht
opmerkingen van de operator
gemeten massastromen per dag
gecorrigeerde massastromen per dag
materiaal balans fouten
- De gerealiseerde opdracht wordt door de indeler uit buffer 7 gehaald,
waarna deze wordt afgeboekt van de openstaande opdrachten in buffer
4. De administratieve voorraad eindprodukt in buffer 5 wordt verlaagd
met de afgeleverde hoeveelheid produkt. De afgeleverde hoeveelheid
produkt in buffer 8 wordt verhoogd, en de realisatie van de opdracht
wordt via buffer 9 doorgegeven aan de verdeler. Een keer per week
worden de dag rapporten omgewerkt tot een week rapport, waarna dit
via buffer 9 wordt doorgegeven aan de verdeler.
Buffer 8 bevat: - klantenorder
- produkt
- afgeleverde hoeveelheid
- afleverdatum
Buffer 9 bevat: - klantenorder
- produkt
- afgeleverde hoeveelheid
- afleverdatum
- week rapporten
opm: De week rapport en bevatten dezelfde informatie als de dag rapporten, maar dan week gemiddelden in plaats van dag gemiddelden.
- De verdeler haalt de informatie uit buffer 9, en kan indien de opdracht niet volledig is afgehandeld een vervolgopdracht geven die dan
weer via buffer 4 wordt doorgegeven. De realisatie van de opdracht
uit buffer 9 wordt als factureringsopdracht doorgegeven naar een bestand via buffer 10. De week rapporten worden omgewerkt tot maand of
kwartaal rapporten en via buffer 10 in het bestand geplaatst.
Buffer 10 bevat: - klantenorder
- produkt
- afgeleverde hoeveelheid
- afleverdatum
- maand/kwartaal rapporten
- Op basis van de maand rapporten en de produktieplanning wordt door de
verdeler het onderhoud voor de apparatuur gepland. Dit wordt via de
buffers doorgegeven aan de uitdeler die zorg draagt voor de uitvoering. De planning voor periodiek onderhoud komt van de planningafdeling als opdracht bij de verdeler binnen.
- Buffer 11 bevat: - voorraad gereed produkt
- Buffer 12 bevat: - hoeveelheid te verzenden produkt
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OPSLAG EINDPRODUKTEN
- De verdeler haalt
Buffer 3 bevat: -

de opdracht uit buffer 3.
produkt
hoeveelheid
gevraagde Ieverdatum aan expeditie

- De verdeler werkt deze informatie m.b.v. gegevens uit een bestand
(buffer 13) om tot vijf interne opdrachten.
Buffer 13 bevat: - benodigde produktie-eenheden voor de produktie van
het gevraagde produkt
- produktietijd van een standaardhoeveelheid
- gemiddeld vullingspercentage van de tanks
- capaciteit van de produktie-eenheden
- opbrengst verhoudingen van de produktie-eenheden
- De verdeler plaatst de week planning voor de produktie van een bepaald
produkt in buffer 14, buffer IS, buffer 16 of buffer 17, afhankelijk
van welk produkt moet worden geproduceerd.
Buffer 14 bevat: - produkt
- geplande hoeveelheid per periode
- tanknummer(s) + hoeveelheid per tank
- periode waarover de weekplanning is opgesteid
Buffer IS bevat: - produkt
- geplande hoeveelheid per periode
- tanknummer(s) + hoeveelheid per tank
- periode waarover de weekplanning is opgesteid
Buffer 16 bevat: - produkt
- geplande hoeveelheid per periode
- produktie-eenheid waaraan moet worden geleverd
- tanknummer(s) + hoeveelheid per tank
- peri ode waarover de weekplanning is opgesteid
Buffer 17 bevat: - produkt
- geplande hoeveelheid per periode
- produktie-eenheid waaraan moet worden geleverd
- tanknummer(s) + hoeveelheid per tank
- periode waarover de week planning is opgesteld
- De verdeler plaatst een opdracht voor de indeler in buffer 18a of
buffer 18b. In buffer 18a komt de opdracht om produkten te leveren
aan expeditie, en in buffer 18b komt de melding dat er produkten besteld zijn bij de produktie-eenheden.
Buffer 18a bevat: - produkt
tanknummer
hoeveelheid
gevraagde leverdatum aan expeditie
Buffer 18b bevat:
produkt
hoeveelheid
produktie-eenheid
tanknummer(s) + hoeveelheid per tank
periode waarover de weekplanning is opgesteld
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- De indeler plaatst de opdrachten uit buffer l8a in volgorde van behandeling in buffer 20a, afhankelijk van de gevraagde levertijden, de
beschikbare voorraden en de meldingen van binnenkomende hoeveelheden
produkt per tijdseenheid uit
buffer 19 en de capaciteit van het
opslagproces. De melding uit
buffer l8b wordt in zijn geheel doorgegeven in buffer 20b, zodat de uitdeler weet dat er nieuwe produkten
komen.
Buffer 19 bevat: - hoeveelheden die worden geproduceerd per tijdseenheid
- produktie-eenheid
- tijdsduur waarover de opgegeven produktiehoeveelheid geldt
- administratieve voorraad eindprodukt
- tanknummer
Buffer 20a bevat: - produkt
- tanknummer
- hoeveelheid
- gevraagde leverdatum aan expeditie
Buffer 20b bevat: - produkt
- hoeveelheid
- produktie-eenheid
- tanknummer(s) + hoeveelheid per tank
- periode waarover de week planning is opgesteld
- De uitdeler haalt de opdrachten uit buffer 20a, bepaalt de set-points
en de alarm limieten, stelt deze in en laat het proces lopeno Hierdoor gaat de informatiestroom over in een materiaalstroom.
De realisatie van de opdracht wordt samen met de gebruikte hoeveelheid grondstoffen, energie en andere "utilities" doorgegeven aan de
indeler via buffer 21a. In buffer 21b wordt een melding gegeven als
bestelde produkten van een produktie-eenheid zijn binnengekomen.
Buffer 21a bevat: - produkt
- hoeveelheid
- tanknummer
- afleverdatum
- dag rapporten
Buffer 21b bevat: - produkt
- hoeveelheid
- produktie-eenheid
- tanknummer
- datum binnenkomst
De dag rapporten bevatten de volgende gegevens:
- gebruikte utilities + hoeveelheid
- draaiuren van pompen e.d.
- alarm overzichten
- opmerkingen van de operator
- gemeten massastromen per dag
- gecorrigeerde massastromen per dag
- materiaal balans fouten
- De gerealiseerde opdracht wordt door de indeler uit buffer 21a gehaald, waarna deze wordt afgeboekt van de openstaande opdrachten in
buffer 18a. De administratieve voorraad eindprodukten in buffer 5 en
buffer 19 wordt verlaagd met de afgeleverde hoeveelheid eindpro-
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dukten. De realisatie van de opdracht wordt via buffer 22a doorgegeyen aan de verdeler.
De binnengekomen hoeveelheden eindprodukt wordt uit buffer 21b gehaald, waarna de administratieve voorraad eindprodukt in buffer 5 en
buffer 19 wordt verhoogd. De melding wordt uit buffer 18b gehaald, en
een realisatie wordt in buffer 22b geplaatst.
Een keer per week worden de dag rapporten omgewerkt tot een week rapport, waarna dit via buffer 22 wordt doorgegeven aan de verdeler.
Buffer 5 bevat: - administratieve voorraad eindprodukten
- tanknummer
Buffer 22a bevat: - afgeleverde hoeveelheid produkt
- afleverdatum
- tanknummer
- week rapporten
Buffer 22b bevat: - produkt
- hoeveelheid
- produktie-eenheid
- tanknummer
- datum binnenkomst
- De verdeler haalt de informatie uit buffer 22a en 22b, en kan indien
de opdracht niet volledig is afgehandeld een vervolgopdracht geven
die dan weer via buffer 18a of 18b wordt doorgegeven. De realisatie
van de opdracht uit buffer 22 wordt doorgegeven aan een bestand via
buffer 23. De week rapporten worden omgewerkt tot maand of kwartaal
rapporten en via buffer 23 in het bestand geplaatst.
Buffer 23 bevat: - afgeleverde hoeveelheid produkt + afleverdatum
- binnegekomen hoeveelheid produkt + datum binnenkomst
- maand/kwartaal rapporten
- Op basis van maandrapporten en de produktieplanning wordt door de
verdeler het onderhoud van de apparatuur gepland. Dit wordt via de
buffers doorgegeven aan de uitdeler die zorg draagt voor de uitvoering. De planning voor periodiek onderhoud komt van de planningafdeling als opdracht bij de verdeler binnen.
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ORANGE MERGER
- De verdeler haalt de produktieopdracht uit buffer 14.
Buffer 14 bevat: - produkt
- geplande hoeveelheid per periode
- tanknummer(s) + hoeveelheid per tank
- peri ode waarover de weekplanning is opgesteld
- De verdeler werkt deze informatie m.b.v. gegevens uit een bestand
(buffer 24) om tot drie interne opdrachten.
Buffer 24 bevat: - halffabrikaten + hoeveelheid nodig voor de produktie van een standaard hoeveelheid produkt
- maximale capaciteit van het produktieproces
- De verdeler plaatst een opdracht voor de greensplitter in buffer 15,
en een opdracht voor de brown separator in buffer 17.
Buffer 15 bevat: - halffabrikaat + geplande hoeveelheid voor een
peri ode
- produktie-eenheid waaraan moet worden geleverd
Buffer 17 bevat: - halffabrikaat + geplande hoeveelheid voor een
periode
- produktie-eenheid waaraan moet worden geleverd
- De verdeler plaatst een opdracht voor de indeler in buffer 25.
Buffer 25 bevat: - produkt + geplande hoeveelheid voor een periode
- halffabrikaat + geplande hoeveelheid voor een
periode
- maximale capaciteit van het produktieproces
- tanknummer(s) + hoeveelheid per tank
- periode waarover de weekplanning is opgesteld
- De indeler stelt afhankelijk van de produktieniveaus van de greensplitter en de brown separator uit buffer 26 de produktieniveaus per
dag vast, en plaatst een opdracht voor het behalen van een produktieniveau in buffer 27. Het geplande produktie per dag wordt in buffer
19 geplaatst.
Buffer 19 bevat: - hoeveelheden die worden geproduceerd per tijdseenheid
- produktie-eenheid
- tijdsduur waarover de opgegeven produktiehoeveelheid geldt
Buffer 26 bevat: - hoeveelheid halffabrikaat dat de brown separator
per dag zal leveren
- hoeveelheid halffabrikaat dat de green splitter
per dag zal leveren
Buffer 27 bevat: - produkt + hoeveelheid
- halffabrikaat + hoeveelheid
- percentage van maximale capaciteit
- tanknummer
- periode waarover het opgegeven produktieniveau
geldt
- De uitdeler haalt de opdrachten uit buffer 27, bepaalt de set points
en de alarm limieten, stelt deze in en laat het proces lopeno Hier-
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door gaat de informatiestroom over in een materiaalstroom.
De realisatie van de opdracht wordt samen met de gebruikte hoeveelheid grondstoffen, energie en andere "utilities" doorgegeven aan de
indeler via buffer 28.
Buffer 28 bevat: - afgeleverde hoeveelheid produkt
- afleverdatum
- dag rapporten
- tanknummer
De dag rapporten bevatten de volgende geg~vens:
- gebruikte utilities + hoeveelheid
- draaiuren van pompen e.d.
- alarm overzichten
- opmerkingen van de operator
- gemeten massastromen per dag
- gecorrigeerde massastromen per dag
- materiaal balans fouten
- De gerealiseerde opdracht wordt door de indeler uit buffer 28 gehaald,
waarna deze in mindering wordt gebracht op de geplande hoeveelheid in buffer 25. De realisatie van de opdracht wordt via buffer
29 doorgegeven aan de verdeler.
Een keer per week worden de dag rapporten omgewerkt tot een'week rapport, waarna dit via buffer 29 wordt doorgegeven aan de verdeler.
Buffer 29 bevat: - afgeleverde hoeveelheid produkt
- afleverdatum
- week rapporten
- De verdeler haalt de informatie uit buffer 29, en kan indien de opdracht niet volledig is afgehandeld een vervolgopdracht geven die dan
weer via buffer 25 wordt doorgegeven. De realisatie van de opdracht
uit buffer 29 wordt doorgegeven aan een bestand via buffer 30. De
week rapporten worden omgewerkt tot maand of kwartaal rapporten en·
via buffer 30 in het bestand geplaatst.
Buffer 30 bevat: - afgeleverde hoeveelheid produkt
- afleverdatum
- maand/kwartaal rapporten
- Op basis van maandrapporten en deproduktieplanning wordt door de
verdeler het onderhoud van de apparatuur gepland. Dit wordt via de
buffers doorgegeven aan de uitdeler die zorg draagt voor de uitvoering. De planning voor periodiek onderhoud komt van de planningafdeling als opdracht bij de verdeler binnen.
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GREENSPLITTER
- De verdeler haalt de produktieopdracht uit buffer 15.
Buffer 15 bevat: - produkt
- geplande hoeveelheid per periode
- tanknummer(s) + hoeveelheid per tank
- periode waarover de weekplanning is opgesteld
- halffabrikaat + geplande hoeveelheid voor een
peri ode
- produktie-eenheid waaraan moet worden geleverd
- De verdeler werkt deze informatie m.b.v. gegevens uit een bestand
(buffer 31) om tot twee interne opdrachten.
Buffer 31 bevat: - grondstoffen + hoeveelheid nodig voor de produktie
van een standaardhoeveelheid produkt
- maximale capaciteit van het produktieproces
De

verdeler plaatst een opdracht voor de brown separator

in

buffer

17.

Buffer 17 bevat: - halffabrikaat + geplande hoeveelheid voor een
peri ode
- produktie-eenheid waaraan moet worden geleverd
- De verdeler plaatst een opdracht voor de indeler in buffer 32.
Buffer 32 bevat: - produkt + geplande hoeveelheid voor een periode
- halffabrikaat + geplande hoeveelheid voor een
periode
- maximale capaciteit van het produktieproces
- tanknummer(s) + hoeveelheid per tank
- periode waarover de weekplanning is opgesteld
- De indeler stelt afhankelijk van het produktieniveau van de brown
separator uit buffer 33 de produktieniveas per dag vast, en plaatst
een opdracht voor het behalen van een produktieniveau in buffer 34.
Het geplande produktieniveau per dag wordt in buffer 19 en buffer 26
geplaatst.
Buffer 19 bevat: - hoeveelheden die worden geproduceerd per tijdseenheid
- produktie-eenheid
- tijdsduur waarover de opgegeven produktiehoeveelheid geldt
Buffer 26 bevat: - hoeveelheid halffabrikaat dat de green splitter
per dag zal leveren
Buffer 33 bevat: - hoeveelheid halffabrikaat dat de brown separator
per dag zal leveren
Buffer 34 bevat: - produkt + hoeveelheid
- halffabrikaat + hoeveelheid
- percentage van maximale capaciteit
- tanknummer
- periode waarover het opgegeven produktieniveau
geldt
- De uitdeler haalt de opdrachten uit buffer 34, bepaalt de set points
en de alarm limieten, stelt deze in en laat het proces lopeno Hier-
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door gaat de informatiestroom over in een materiaalstroom.
De realisatie van de opdracht wordt samen met de gebruikte hoeveelheid grondstoffen, energie en andere "utilities" doorgegeven aan de
indeler via buffer 35.
Buffer 35 bevat: - afgeleverde hoeveelheid produkt
- afleverdatum
- dag rapporten
produktie-eenheid waaraan is geleverd
- tanknummer (voor opslag eindprodukten)
De dag rapporten bevatten de volgende gegevens:
- gebruikte utilities + hoeveelheid
- draaiuren van pompen e.d.
- alarm overzichten
- opmerkingen van de operator
- gemeten massastromen per dag
- gecorrigeerde massastromen per dag
- materiaal balans fouten
- De gerealiseerde opdracht wordt door de indeler uit buffer 35 gehaaId,
waarna deze in mindering wordt gebracht op de geplande hoeveelheid in buffer 32. De realisatie van de opdracht wordt via buffer
36 doorgegeven aan de verdeler.
Een keer per week worden de dag rapporten omgewerkt tot een week rapport, waarna dit via buffer 36 wordt doorgegeven aan de verdeler.
Buffer 36 bevat: - afgeleverde hoeveelheid produkt
- afleverdatum
- week rapporten
- De verdeler haalt de informatie uit buffer 36, en kan indien de opdracht niet volledig is afgehandeld een vervolgopdracht geven die dan
weer via buffer 32 wordt doorgegeven. De realisatie van de opdracht
uit buffer 36 wordt doorgegeven aan een bestand via buffer 37. De
week rapporten worden omgewerkt tot maand of kwartaal rapporten en
via buffer 37 in het bestand geplaatst.
Buffer 37 bevat: - afgeleverde hoeveelheid produkt
- afleverdatum
- maand/kwartaal rapporten
- Op basis van maandrapporten en de produktieplanning wordt door de
verdeler het onderhoud van de apparatuur gepland. Dit wordt via de
buffers doorgegeven aan de uitdeler die zorg draagt voor de uitvoering. De planning voor periodiek onderhoud komt van de planningafdeling als opdracht bij de verdeler binnen.
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PINKOLYZER
- De verdeler haalt de produktieopdracht uit buffer 16.
Buffer 16 bevat: - produkt
- geplande hoeveelheid per periode
- tanknummer(s) + hoeveelheid per tank
- peri ode waarvoor de weekplanning is opgesteld
- De verdeler werkt deze informatie m.b.v. gegevens uit een bestand
(buffer 38) om tot drie interne opdrachten.
Buffer 38 bevat: - grondstoffen + hoeveelheid nodig voor de produktie
van een standaardhoeveelheid produkt
- maximale capaciteit van het produktieproces
De verdeler plaatst een opdracht voor de brown separator in buffer
17, en opdrachten voor de opslag grondstoffen in buffer 39.
Buffer 17 bevat: - halffabrikaat + geplande hoeveelheid voor een
peri ode
- produktie-eenheid waaraan moet worden geleverd
Buffer 39 bevat: - grondstof + geplande hoeveelheid voor een periode
- produktie-eenheid waaraan moet worden geleverd
- De verdeler plaatst een opdracht voor de indeler in buffer 40.
Buffer 40 bevat: - produkt + geplande hoeveelheid voor een periode
- grondstoffen + geplande hoeveelheid voor een
peri ode
- halffabrikaat + geplande hoeveelheid voor een
periode
- maximale capaciteit van het produktieproces
- tanknummer(s) + hoeveelheid per tank
- periode waarover de weekplanning is opgesteld
- De indeler stelt afhankelijk van het produktieniveau van de brown
separator en de leveringen van grondstoffen uit buffer 41, de produktieniveaus per dag vast, en plaatst cen opdracht voor het behalen van
een produktieniveau in buffer 42. Bet geplande produktieniveau per
dag wordt in buffer 19 geplaatst.
Buffer 19 bevat: - hoeveelheden die worden geproduceerd per tijdseenheid
- produktie-eenheid
- tijdsduur waarover de opgegeven produktiehoeveelheid geldt
Buffer 41 bevat: - hoeveelheid halffabrikaat dat de brown separator
per dag zal leveren
- hoeveelheid grondstoffen die opslag grondstoffen
per dag zal leveren
Buffer 42 bevat: - produkt + hoeveelheid
- grondstoffen + hoeveelheid
- halffabrikaat + hoeveelheid
- percentage van maximale capaciteit
- tanknummer
- periode waarover het opgegeven produktieniveau
geldt
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- De uitdeler haalt de opdrachten uit buffer 42, bepaalt de set points
en de alarm limieten, stelt deze in en laat het proces lopeno Hierdoor gaat de informatiestroom over in een materiaalstroom.
De realisatie van de opdracht wordt samen met de gebruikte hoeveelheid grondstoffen, energie en andere "utilities" doorgegeven aan de
indeler via buffer 43.
Buffer 43 bevat: - afgeleverde hoeveelheid produkt
- afleverdatum
- dag rapporten
- tanknummer
De dag rapporten bevatten de volgende gegevens:
- gebruikte utilities + hoeveelheid
- draaiuren van pompen e.d.
- alarm overzichten
- opmerkingen van de operator
- gemeten massastromen per dag
- gecorrigeerde massastromen per dag
- materiaal balans fouten
- De gerealiseerde opdracht wordt door de indeler uit buffer 43 gehaald,
waarna deze in mindering wordt gebracht op de geplande hoeveelheid in buffer 40. De realisatie van de opdracht wordt via buffer
44 doorgegeven aan de verdeler.
Een keer per week worden de dag rapporten omgewerkt tot een week rapport, waarna dit via buffer 44 wordt doorgegeven aan de verdeler.
Buffer 44 bevat: - afgeleverde hoeveelheid produkt
- afleverdatum
- week rapporten
- De verdeler haalt de informatie uit buffer 44, en kan indien de opdracht niet volledig is afgehandeld een vervolgopdracht geven die dan
weer via buffer 40 wordt doorgegeven. De realisatie van de opdracht
uit buffer 44 wordt doorgegeven aan een bestand via buffer 45. De
week rapporten worden omgewerkt tot maand of kwartaal rapporten en
via buffer 45 in het bestand geplaatst.
Buffer 45 bevat: - afgeleverde hoeveelheid produkt
- afleverdatum
- maand/kwartaal rapporten
- Op basis van maandrapporten en de produktieplanning wordt door de
verdeler het onderhoud van de apparatuur gepland. Dit wordt via de
buffers doorgegeven aan de uitdeler die zorg draagt voor de uitvoering. De planning voor periodiek onderhoud komt van de planningafdeling als opdracht bij de verdeler binnen.
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BROWN SEPARATOR
- De verdeler haalt de produktieopdracht uit buffer 17.
Buffer 17 bevat: - produkt
- geplande hoeveelheid per periode
- tanknummer(s) + hoeveelheid per tank
- periode waarover de weekplanning is opgesteld
- haiffabrikaat + geplande hoeveelheid voor een
periode
- produktie-eenheid waaraan moet worden geleverd
- De verdeler werkt deze informatie m.b.v. gegevens uit een bestand
(buffer 46) om tot twee interne opdrachten.
Buffer 46 bevat: - grondstoffen + hoeveelheid nodig voor de produktie
van een standaardhoeveelheid produkt
- maximale capaciteit van het produktieproces
- De verdeler plaatst een opdracht voor de opsiag grondstoffen in buffer 39
Buffer 39 bevat: - grondstoffen + geplande hoeveelheid voor een
peri ode
- produktie-eenheid waaraan moet worden geleverd
- De verdeler plaatst een opdracht voar de indeler in buffer 47.
Buffer 47 bevat: - produkt + geplande hoeveelheid voor een periode
- halffabrikaat + geplande hoeveelheid voor een
peri ode
- grondstoffen + geplande hoeveelheid voor een
periade
- maximale capaciteit van het produktieproces
- tanknummer(s) + hoeveelheid per tank
- produktie-eenheid waaraan moet worden geleverd
- peri ode waarover de weekplanning is opgesteld
- De indeler stelt afhankelijk van de levering van grondstoffen uit
buffer 48 de produktieniveaus per dag vast, en plaatst een opdracht
voor het behalen van een produktieniveau in buffer 49.
Het geplande produktieniveau per dag van de eindprodukten wordt in
buffer 19 geplaatst. De geplande produktieniveaus van halffabrikaten
worden in buffer 26, buffer 33 en buffer 41 geplaatst.
Buffer 19 bevat: - hoeveelheden die worden geproduceerd per tijdseenheid
- produktie-eenheid
- tijdsduur waarover de opgegeven produktiehoeveelheid geldt
Buffer 26 bevat: - hoeveelheid halffabrikaat dat de brown separator
per dag zal leveren
Buffer 33 bevat: - hoeveelheid halffabrikaat dat de brown separator
per dag za1 leveren
Buffer 41 bevat: - hoeveelheid halffabrikaat dat de brown separator
per dag zal leveren
Buffer 48 bevat: - hoeveelheid grondstoffen dat opslag grondstoffen
per dag zal leveren
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Buffer 49 bevat: - produkt + geplande hoeveelheid voor een periode
- halffabrikaat + geplande hoeveelheid voor een
periode
- grondstoffen + geplande hoeveelheid voor een
peri ode
- percentage van maximale capaciteit
- tanknummer(s) + hoeveelheid per tank
- produktie-eenheid waaraan geleverd moet worden
- periode waarover het opgegeven produktieniveau
geldt
- De uitdeler haalt de opdrachten uit buffer 49, bepaalt de set points
en de alarm limieten, stelt deze in en laat het proces lopeno Hierdoor gaat de informatiestroom over in een materiaalstroom.
De realisatie van de opdracht wordt samen met de gebruikte hoeveelheid grondstoffen, energie en andere "utilities" doorgegeven aan de
indeler via buffer 50.
Buffer 50 bevat: - afgeleverde hoeveelheid produkt
- afleverdatum
- dag rapporten
- produktie-eenheid waaraan geleverd is
- tanknummer (voor opslag eindprodukten)
De dag rapporten bevatten de volgende gegevens:
- gebruikte utilities + hoeveelheid
- draaiuren van pompen e.d.
- alarm overzichten
- opmerkingen van de operator
- gemeten massastromen per dag
- gecorrigeerde massastromen per dag
- materiaal balans fouten
- De gerealiseerde opdracht wordt door de indeler uit buffer 50 gehaald,
waarna deze in mindering wordt gebracht op de geplande hoeveelheid in buffer 47. De realisatie van de opdracht wordt via buffer
51 doorgegeven aan de verdeler.
Een keer per week worden de dag rapporten omgewerkt tot een week rapport, waarna dit via buffer 51 wordt doorgegeven aan de verdeler.
Buffer 51 bevat: - afgeleverde hoeveelheid produkt
- afleverdatum
- week rapporten
- De verdeler haalt de informatie uit buffer 51, en kan indien de opdracht niet volledig is afgehandeld een vervolgopdracht geven die dan
weer via buffer 47 wordt doorgegeven. De realisatie van de opdracht
uit buffer 51 wordt doorgegeven aan een bestand via buffer 52. De
week rapporten worden omgewerkt tot maand of kwartaal rapporten en
via buffer 52 in het bestand geplaatst.
Buffer 52 bevat: - afgeleverde hoeveelheid produkt
- afleverdatum
- maand/kwartaal rapporten
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- Op basis van maandrapporten en de produktieplanning wordt door de
verdeler het onderhoud van de apparatuur gepland. Dit wordt via de
buffers doorgegeven aan de uitdeler die zorg draagt voor de uitvoering. De planning voor periodiek onderhoud komt van de planningafdeling als opdracht bij de verdeler binnen.
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OPSLAG GRONDSTOFFEN
- De verdeler haalt de opdracht uit buffer 39.
Buffer 39 bevat: - grondstoffen + geplande hoeveelheid voor een
peri ode
- produktie-eenheid waaraan moet worden geleverd
- peri ode waarover de weekplanning geldt
- De verdeler werkt deze informatie m.b.v. gegevens uit een
(buffer 53) om tot twee interne opdrachten.
Buffer 53 bevat: - maximale capaciteit van het opslagproces
- gemiddeld vullingspercentage van de tanks

bestand

- De verdeler plaatst een opdracht voor de bestelling van een bepaald
produkt in buffer 54.
Buffer 54 bevat: - produkt
- hoeveelheid
- tanknummer
- gevraagde Ieverdatum aan opslag grondstoffen
- De verdeler plaatst een opdracht voor de indeler in buffer 55a of
buffer 55b. In buffer 55a komt de opdracht om produkten te leveren
aan een produktie-eenheid en in buffer 55b komt de melding dat er
produkten zijn besteld bij ontvangst.
Buffer 55a bevat: - grondstoffen + geplande hoeveelheid voor een
periode
- maximale capaciteit van het opslagproces
- produktie-eenheid
- peri ode waarover de weekplanning geldt
Buffer 55b bevat: - grondstof + hoeveelheid
- tanknummer
- gevraagde leverdatum aan opslag grondstoffen
- De indeler stelt een dagscheduling op, op basis van beschikbare
grondstoffen uit buffer 56, en de weekplanning uit buffer 55a. De af
te leveren hoeveelheden grondstoffen per dag worden in buffer 57a geplaatst. De geplande hoeveelheden te leveren grondstoffen worden
tevens in buffer 41 en buffer 48 geplaatst.
De melding uit buffer 55b wordt in zijn geheel doorgegeven in buffer
57b, zodat de uitdeler weet dat er nieuwe produkten komen.
Buffer 41 bevat: - hoeveelheid grondstoffen die opslag grondstoffen
per dag zal leveren
Buffer 48 bevat: - hoeveelheid grondstoffen die opslag grondstoffen
per dag zal Ieveren
Buffer 56 bevat: - administratieve voorraad grondstoffen
- tanknummer
Buffer 57a bevat: - grondstoffen + hoeveelheid per dag
- tanknummer
- percentage van de maximale capaciteit
- produktie-eenheid
Buffer 57b bevat: - grondstoffen
- hoeveelheid
- tanknummer
- gevraagde Ieverdatum aan opslag grondstoffen
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- De uitdeler haalt de opdrachten uit buffer 57a, bepaalt de set points
en de alarm limieten, stelt deze in en laat het proces lopeno Hierdoor gaat de informatiestroom over in een materiaalstroom.
De realisatie van de opdracht wordt samen met de gebruikte hoeveelheid grondstoffen, energie en andere "utilities" doorgegeven aan de
indeler via buffer 58a. In buffer 58b wordt een melding gegeven als
bestelde produkten van een produktie-eenheid zijn binnengekomen.
Buffer 58a bevat: - grondstof + hoeveelheid
- produktie-eenheid
- tanknummer
- afleverdatum
- dag rapporten
Buffer 58b bevat: - produkt
- hoeveelheid
- tanknummer
- datum binnenkomst
De dag rapport en bevatten de volgende gegevens:
- gebruikte utilities + hoeveelheid
- draaiuren van pompen e.d.
- alarm overzichten
- opmerkingen van de operator
- gemeten massastromen per dag
- gecorrigeerde massastromen per dag
- materiaal balans fouten
- De gerealiseerde opdracht wordt door de indeler uit buffer 58a gehaald,
waarna deze in mindering wordt gebracht op de geplande hoeveelheid in buffer 55a. De administratieve voorraad eindprodukten in
buffer 56 wordt verlaagd met de afgeleverde hoeveelheid grondstoffen.
De realisatie van de opdracht 'vordt via buffer 59a doorgegeven aan
de verdeler.
De binnengekomen hoeveelheden eindprodukt wordt uit buffer 58b gehaald. De melding wordt uit buffer 55b gehaald, en een realisatie
wordt in buffer 59b geplaatst.
Een keer per week worden de dag rapporten omgewerkt tot een week rapport, waarna dit via buffer 59 wordt doorgegeven aan de verdeler.
Buffer 59a bevat: - afgeleverde hoeveelheid grondstoffen
- afleverdatum
- week rapporten
- produktie-eenheid
- tanknummer
Buffer 59b bevat: - grondstof
- hoeveelheid
- tanknummer
- datum binnenkomst
- De verdeler haalt de informatie uit buffer 59a en 59b, en kan indien
de opdracht niet volledig is afgehandeld een vervolgopdracht geven
die dan weer via buffer 55a of 55b wordt doorgegeven. De realisatie
van de opdracht uit buffer 59 wordt doorgegeven aan een bestand via
buffer 60. De week rapporten worden omgewerkt tot maand of kwartaal
rapporten en via buffer 60 in het bestand geplaatst.
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Buffer 60 bevat: - afgeleverde hoeveelheid grondstof + afleverdatum
- binnegekomen hoeveelheid grondstof + datum binnenkomst
- maand/kwartaal rapporten
- Op basis van maandrapporten en de produktieplanning wordt door de
verdeler het onderhoud van de apparatuur gepland. Dit wordt via de
buffers doorgegeven aan de uitdeler die zorg draagt voor de uitvoering. De planning voor periodiek onderhoud komt van de planningafdeling als opdracht bij de verdeler binnen.
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ONTVANGST/INKOOP
- De verdeler haalt de inkooporder uit buffer 54.
Buffer 54 bevat: - grondstof
- hoeveelheid
- tanknummer
- gevraagde leverdatum aan opslag grondstoffen
- De verdeler werkt deze informatie m.b.v. gegevens uit een
(buffer 62) om tot twee interne opdrachten.
Buffer 62 bevat: - leverancier
- prijs
- bestelhoeveelheid

bestand

De verdeler plaatst een opdracht voor de leveranciers in buffer 63.
Buffer 63 bevat: - leverancier
- produkt + hoeveelheid
- gevraagde leverdatum aan ontvangst
- De verdeler plaatst een opdracht voor de indeler in buffer 64.
Buffer 64 bevat: - leverancier
- produkt
- hoeveelheid
- tanknummer
- gevraagde leverdatum aan ontvangst
- gevraagde leverdatum aan opslag grondstoffen
- De indeler plaatst de opdrachten uit buffer 64 in volgorde van behandeling in buffer 66,
afhankelijk van de meldingen dat produkten
zijn aangekomen uit buffer 65 en de capaciteit van het ontvangstproces.
Buffer 65 bevat: - leverancier
- produkt + hoeveelheid
- leverdatum
Buffer 66 bevat: - leverancier
- produkt + hoeveelheid
- tanknummer
- gevraagde leverdatum aan opslag grondstoffen
- datum binnenkomst
- De uitdeler haalt de opdrachten uit buffer 66, bepaalt de set
points, stelt deze in en laat het proces lopeno Hierdoor gaat de informatiestroom over in een materiaalstroom.
De realisatie van de opdracht wordt samen met de gebruikte hoeveelheid grondstoffen, energie en andere "utilities" doorgegeven aan de
indeler via buffer 67.
Buffer 67 bevat: - leverancier
- produkt + hoeveelheid
- tanknummer
- afleverdatum
- dag rapporten (zie volgende pagina)
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De dag rapporten bevatten de volgende gegevens:
- gebruikte utilities + hoeveelheid
- draaiuren van pompen e.d.
- alarm overzicht
- opmerkingen van de operator
- gemeten massastromen per dag
- gecorrigeerde massastromen per dag
- materiaal balans fouten
- De gerealiseerde opdracht wordt door de indeler uit buffer 67 gehaald, waarna deze wordt afgeboekt van de openstaande opdrachten in
buffer 64. De administratieve voorraad eindprodukt in buffer 56 wordt
verhoogd met de binnengekomen hoeveelheid produkt. De realisatie van
de opdracht \.ordt via buffer 68 doorgegeven aan de verdeler.
Een keer per week worden de dag rapporten omgewerkt tot een week rapport, waarna dit via buffer 68 wordt doorgegeven aan de verdeler.
Buffer 56 bevat: - produkt + hoeveelheid
- tanknummer
- afleverdatum
Buffer 68 bevat: - leverancier
- produkt + hoeveelheid
- afleverdatum
- week rapporten
- De verdeler haalt de informatie uit buffer 68, en kan indien de
opdracht niet volledig is afgehandeld een vervolgopdracht geven die dan
weer via buffer 64 wordt doorgegeven. De realisatie van de opdracht
uit buffer 68 wordt als factureringsopdracht doorgegeven naar een bestand via buffer 69. De week rapporten worden omgewerkt tot maand of
kwartaal rapporten en via buffer 69 in het bestand geplaatst.
Buffer 69 bevat: - leverancier
- produkt + hoeveelheid
- afleverdatum
- maand/kwartaal rapporten
- Op basis van de maand rapporten en de produktieplanning wordt door de
verdeler het onderhoud voor de apparatuur gepland. Dit wordt via de
buffers doorgegeven aan de uitdeler die zorg draagt voor de uitvoering. De planning voor periodiek onderhoud komt van de planningafdeling als opdracht bij de verdeler binnen.
- Buffer 61 bevat: - voorraad grondstoffen
- Buffer 70 bevat: - binnenkomende hoeveelheid grondstoffen
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Orange merger
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