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Toelichting
Op de T.U. Eindhoven vindt op het moment in het kader van het
SPIN (Stimulerings Projeetteam Informaticaonderzoek Nederland)
een onderzoek plaats naar een Flexibele Assemblage- en LasCel
(FALC). Het doel van het FALC-project is als voIgt geformuleerd:
tAl het onderzoek en ontwikkeling dat nodig is om te komen tot
een flexibele assemblage- en lascel voor een familie van uit
plaatmateriaal opgebouwde producten. De laseel zal derhalve
automatisehe toe- en afvoerinriehtingen dienen te hebben en een
automatische flexibele of gemakkelijk uitwisselbare opspaninrichting. •
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de volledige FALC-eel
en de Laseel-89. Dit laatste betreft een voorlopige eonfiguratie
van de eel zoals die in de loop van 1989 gerealiseerd zal worden.

Opdraeht
De opdraeht kan in twee gedeeltes worden gesplitst:
Fale-cel:
- Het zoeken naar gunstige
inrichtingen van de
volledige FALC-cel en het vergelijken van deze
cel-inrichtingen
met
elkaar
met
behulp van
simulatie.
Lascel-89:
Het opstellen van een simulatiemodel van de Laseel89.

Prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf

Ir. P.J.C. Mikkers
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Samenvatting

Op de Teehnisehe Universiteit te Eindhoven wordt onderzoek venieht naar een

Flexibele Assemblage- en Laseel (FALe). In de eel zullen liehte D.AF.
produkten worden geassembleerd.
In de afstudeeropdraeht waarvan dit verslag het resultaat is zijn versehillende
mogelijke inriehtingen van deze toekomstige laseel gegenereerd. Deze
eelinriehtingen zijn met behulp van simulatie met elkaar vergeleken.
Daarnaast is een simulatiemodel opgesteld van de huidige voorlopige
eonfiguratie van de eel, zoals die op het moment op de universiteit aanwezig
is.
Gedurende de opdraeht zijn de volgende zes stappen doorlopen:
1 Orientatie, begripsbepaling en doelstelling
2 Functionele specifieatie; wat moet er gesimuleerd worden
3 Teehnisehe specifieatie; hoe zal er gesimuleerd worden
4 Implementeren en validatie
5 Varieren van de input, bestuderen van de invloeden
6 Conclusies trekken en aanbevelingen doen
De simulaties hebben geleid tot enkele goede celinriehtingen. Verder is
gebleken dat het verdelen van hechten en lassen over twee werkstations in de
eel een aanzienlijke produktiviteitsverbetering tot gevolg heeft.
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Summary

At the Eindhoven University of Technology researches are made into a flexible
assembly and welding system (FALC). In this system small OAF. products will
be assembled.
During this term of probation assignment several probable lay-outs of this
futural system are created. These lay-outs are compared mutually. by
simulation.
Besides this a simulationmodel of the present system is developed.
During the execution of the assignment the following six steps of action have
been caried out:
1 Orientation, definition of terms and objective
2 Functional specification; what has to be simulated
3 Technical specification; how will be simulated
4 Implementation and validation
5 Variations of input, observation of influences
6 Conclusions and recommandations
The simulations have resulted in a few good lay-outs of the system. Another
result of the simulations is that productivity will increase by the division of
attaching on the one hand and welding on the other in two workstations.
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Hoofdstuk 1: Orientatie, begripsbepaling en doelstelling

1.1 Inleiding

Op de T.U. Eindhoven wordt in het leader van het SPIN (Stimulerings
Projectteam Informaticaonderzoek Nederland) een onderzoek verrieht naar een
Flexibele Assemblage- en LasCel (FALC).
Het doel van het FALC-project is het ontwikkelen van een flexibel
automatiseh assemblage-Ias-systeem. Dit systeem za1 in stappen gerealiseerd
worden. De eerste eonfiguratie van de eel za1 in de loop van 1989 gereed zijn.
Het betreft de Laseel-89. Deze eel voldoet nog lang niet op aile punten aan de
eisen die aan de FALe-eel gesteld zijn. Het is bij deze opdraeht dan ook van
groot belang onderseheid te maken tussen de Laseel-89 en de (uiteindelijke)
FALC-eel.
Het FALC-systeem wordt nader omsehreven door de onderstaande specifieaties:
- Modulair opgezet
- Wordingsbaanprincipe; produkten worden niet op een plaats gemaakt
- Kleine series
- Elk uitgaand produkt is goed
- Geen voorraadvorming in de eel; er zijn aIleen kleine buffers toegestaan om
de versehillen in bewerkingstijd op te vangen
- aile bewerkingen vinden buiten de hoofdtranportbaan plaats
- geordende aan- en afvoer
De laatste twee specifieaties gelden nog niet voor de Laseel-89.

1.2 8egripsbepaling

De in paragraaf 1.1 genoemde begrippen assemblage, systeem, model en
simulatie worden hieronder gedefinieerd, aangezien deze begrippen voor deze
opdraeht van belang zijn.

Assembleren
Assembleren is het uit losse onderdelen in elkaar zetten van een produkt.
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Bij het assembleren zijn 5 hoofdfuncties te onderseheiden: toevoeren,
plaatsen, verbinden, eontroleren en afvoeren. Bij de functiebesehrijving za1 hier
nader op worden ingegaan.

Systeem
Een systeem is een binnen de totale werkelijkheid te onderscheiden
verzameling elementen. De elementen hebben onderlinge relaties en (eventueel)
relaties met andere elementen uit de totale werkelijkheid. [lit. 9]

Model
Een model is een vereenvoudigde afbeelding van een reeel systeem, waarbij
aileen die componenten en relaties worden beschouwd die van belang zijn
binnen het kader van de gegeven probleemstelling. [lit. 9]
Simulatie
Proces om van reeel systeem een model te ontwikkelen en met dat model
experimenten uit te voeren om daarmee het gedrag van dat systeem te
doorgronden en zonodig verschillende aItematieve strategien voor het
functioneren van het systeem te ontwikkelen. [lit. 9]
Met een simulatiemodel
- kunnen voorspellingen worden gedaan
- kunnen invloeden van versehillende parameters bekeken worden
- kan een lange periode in relatief korte tijd worden nagebootst

1.3 Doel van de simulatie
In het programma van eisen dat voor de FALe-eel is opgesteld is onder andere
het volgende vermeld:
'De eel moet de mogelijkheid bieden tot het geven van onderwijs. Bier is niet
bedoeld het geven van onderwijs in de zin van praktika etc.. Wei moet de eel
middels simulatie nagebootst kunnen worden, waardoor resultaten van de
simulatie inzieht geven in de werking van de eeL'
Simulatie moet niet aileen inzieht verstrekken in het gedrag van een
gerealiseerde eel, maar ook in het toekomstige gedrag van eventueel te
realiseren eoncepten.
ZoaIs in paragraaf 1.1 is gesteld moet er een duidelijk onderseheid worden
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gemaakt tussen de Laseel-89 en de FALe-eel. Deze opdraebt kan dan ook in
twee gedeeltes worden gesplitst:
- Simulatie van de Laseel-89, die in de loop van 1989 gerealiseerd
zal worden
FALe-eel: - Het zoeken naar gunstige cel-configuraties en bet vergelijken
van deze eonfiguraties met eikaar met bebulp van simulatie.
Laseel-89:

Dit verslag beeft met name betrekking op bet tweede deel. Op de punten waar
de Laseel-89 versebilt van de F ALe-eel is een opmerking geplaatst.
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Hoofdstuk 2: Functionele Specificatie

Bij de functionele specificatie wordt onderzocht waf er gesimuleerd moet gaan
worden. Allereerst wordt informatie over het produktenpakket verzameld.
Vervolgens worden de functies die in de eel moeten worden vervuld
onderzoeht. Deze functies worden op vier verschillende manieren verdeeld
over werkstations. Tenslotte worden mogeUjke lay-outs voor de eel
gegenereerd.

2.1 Produkten-pakket
,

Het FaIe-systeem produeeert liehte las-samenstellingen die zijn opgebouwd uit
plaatstalen onderdelen en/of gedraaide subsamenstellingen. In overleg met
D.AF. zijn drie produktfamilies uitgekozen, die voor produktie op de eel in
aanmerking komen:
- remcilindersteunen
• onderveerplaten
- ketelsteunen
Hieronder staan enkele gegevens over deze produktfamilies zoals ze aan het
begin van bet FALe-project bij DAF. golden.

produktfamilie
ketelsteunen
onderveerplaten
remcilindersteunen

varianten

seriegrootte

150
50
40

600 - 1500
300
10 500
10 -

aantal onderdelen
2
2 -

3
3 - 6

Tabe12.1
Door bet FALe-team is gesteld dat voorlopig aIleen de remeilindersteunen
worden bekeken.
Bij de produktanalyse [lit. 1] is de remcilindersteun-familie verdeeld in 5
groepen, waarbinnen de varianten grote overeenkomsten vertonen. In bijlage A
is een overzicht van de produktvarianten gegeven waarvan op het moment een
jaarplanning bij D.AF. bekend is. Er zijn aileen de linker-varianten in
vermeld. Er be staat van elke variant ook een gespiegelde reehter uitvoering.
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De produkten van groep 1 worden bij D.AF. niet meer geprodueeerd. Bij
simulatie van de FALe-eel zal gebruik worden gemaakt van vier
voorbeeldprodukten die elk representatief zijn voor de produkten uit een van
de groepen 2 tIm 5. In bijlage A zijn de gegevens van de voorbeeldprodukten
vermeld. Deze gegevens zijn in overleg met het FALe-team opgesteld.
Lascel-89:

In eerste instantie zal een variant uit groep 3 in de eel gemaakt
worden. Bij simulatie van de Laseel-89 zal dan ook het
voorbeeldprodukt 3 beschouwd worden.

2.2 De hoofdfuncties van de eel

Bij een top-down benadering kunnen we in de hoogste aggregatietoestand het
systeem als een black-box beschouwen, als hieronder is aangegeven.
Ingaande variabelen zijn onderdelen, besturingsinformatie en orders. Uitgaande
variabelen zijn geassembleerde produkten en informatie over hoe het proees is
verlopen, zoals doorlooptijden, bezettingsgraden van werkstations en
produktiviteit.

onderdelen
besturingsinformatie
orders

--->

~--------->

------>

------->

------>~-------~

geas. prod
uitgaande info.
- doorlooptijden
- bezettingsgraden
- produktiviteit

fig 2.1: De FALe-eel ais black-box

Bij het openen van de black-box worden de funeties zichtbaar die voor de
produktie zorgen.
De functies zijn in twee groepen te verdelen:
1 De aigemene hoofdfuneties bij een assemblage-systeem
2 De transportfuncties
In deze paragraaf wordt de eerste groep verder uitgewerkt; in de volgende
paragraaf de tweede groep.
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Binnen bet assemblagesysteem zijn de volgende 5 boofdfuncties te onderseheiden:
1: Toevoeren

2:
3:
4:
5:

Plaatsen
Verbinden
Controleren
Afvoeren

Voor de F ALe-ce1 houden deze functies in:
Toevoeren:
Het toevoeren van te verbinden onderdelen kan van buiten de eel
onderdelen)
of vanaf een interne
opslagplaats
(losse
De losse onderdelen zullen
(balffabrikaten) plaatsvinden.
geordend aan de eel worden aangeboden.
Plaatsen:
Het op een produktdrager (draagblok) positioneren en meren
van de onderdelen.
Verbinden:
Het heebten en/of lassen van de onderdelen.
Controleren: In bet F ALe-project is gesteld dat door automatiseren van bet
lassen proeesbebeersing mogelijk moet worden en krimpvervorming
te beheersen. Het proees zou dus volledig bebeerst of zeIfeontroleerbaar moeten worden, waardoor de functie Controle
onder bet lassen zou vallen. Er is eehter voorlopig nog Diet
duidelijk of dit te realiseren zal zijn.
Afvoeren:
Het plaatsen van een produkt op een interne opslagplaats
(balffabrikaat) of op een plaats buiten de eel (eindprodukt).
Voor fabrieage van een produkt in de FALe-eel moeten de bovenstaande
hoofdfuneties meermalen worden doorlopen. Meestal kan bet produkt namelijk
Diet in dezelfde mal worden gebeeht en gelast. Er is dan een
draagblokwisseling tussen beide assemblagestappen nodig. Bovendien zullen bij
de meeste produkten Diet alle onderdelen in een keer kunnen worden
toegevoerd en gebeebt.

2.3 Transport: verbindende fUDctie
De F ALe-eel zal volgens bet wordingsbaan-principe worden opgebouwd. Dit
houdt in dat de assemblage-functies Diet op een plaats zullen worden vervuld.
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Er zijn dus transportelementen nodig die de transportfunctie vervullen.
De transportelementen zijn:
- transportbaan
- draagblokken
- buffers
2.3.1 Transportbaan
De gekozen transportbaan betreft de Philips VTS 100. Dit is in principe een
eenrichtingsbaan, maar kan ook als tweerichtings-baan gebruikt worden.. De
baan is modulair opgebouwd en kan dus gemakkelijk veranderd en/of uitgebreid
worden. De draagblokken kunnen onatbankelijk van elkaar op de baan worden
tegengehouden. De snelheid van de baan is 0.24 m/s.
Het overzetten op een ander gedeelte van de transportbaan gebeurt met behulp
van hefdwarseenheden (Hub/Oller).
2.3.2. Draagblokken
Over de transportbaan worden produktdragers, in het vervolg draagblokken
genoemd, getransporteerd. De produkten worden op de draagblokken gefixeerd,
zodat ze ten opzichte van het draagblok niet kunnen verschuiven.
De draagblokken zijn opgebouwd uit:
- universele basis
- specifiek deel
De universele basis is altijd op de transportbaan aanwezig. Het specifiek deel
wordt op de basis geplaatst.
Bij de hoofdfuncties is ter sprake gekomen dat de produkten meerdere malen
de assemblage-Ius moe ten doorlopen. Tussen het einde van de ene Ius en het
begin van de volgende zal het halffabrikaat in een ander specifiek deel (een
hecht- of een lasmal) moeten worden geplaatst.
Dit heeft de volgende consequenties:
- Tussen het afvoeren en het toevoeren bevindt het halffabrikaat zich op een
tijdelijke opslagplaats.
- Het verwisselen van het specifieke deel van het draagblok heeft een
draagblokmagazijn tot gevolg.
Er is nog geen duidelijkbeid over het feit of het zinvol is een gedeeld
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draagblok te gebruiken. De mogelijkbeid om het specifieke deel direct op de
baan te plaatsen wordt vooralsnog niet uitgesloten. De eonsequentie van een
ongedeeld draagblok is dat in het draagblokmagazijn in plaats van het
speeifieke deel bet gebele draagblok moet worden gewisseld. Voor deze
opdraeht beeft dat weinig invloed. Voor het draagblokwisselen wordt een
bepaalde tijd genomen die in de modellen wordt geimplementeerd.
Laseel-89:

Er is bij deze opdraeht vanuit gegaan dat de draagblokken waarop
de losse onderdelen en de halffabrikaten worden geplaatst op de
transportbaan gereedstaand.

2.3.3 Buffers
Er zijn alleen kleine buffers toegestaan om de versehillen in bewerkingstijd
op te vangen.
Er zijn twee soorten buffering te onderseheiden:
- Stilstaande produkten voor werkstations. Bij de volledige F ALC-eel
mogen de buffers, in tegenstelling tot de Laseel-89, geen deel uitmaken
van de boofdbaan.
- Rondlopende produkten over de hoofdbaan.
De tijdelijke opslagplaats wordt niet a1s buffer gezien, maar als een
noodzakelijk gevolg van de draagblokwisselingen. Er zullen zieh sleehts die
produkten bevinden waarvan het draagblok gewisseld wordt.

2.4

Routing en functiescheidingen

De in paragraaf 2.2 en 2.3 genoemde hoofd- en transportfuncties moeten in de
FALC-cel worden vervuld. Hieronder zijn de functies bij elkaar gezet.
Toevoeren - van buiten de eel
- vanaf tijdelijke opslagplaats
Plaatsen - van buiten de eel
- vanaf tijdelijke opslagplaats
Heehten
Lassen
Controleren; hierover is nog erg weinig bekend en zal voorlopig niet worden
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meegenomen
Afvoeren - naar plaats buiten eel
- naar tijdelijke opslagplaats
Draagblokwissel bij het draagblokmagazijn
Afgezien van de laatste functie zijn bovenstaande functies terug te vinden in
de algemene produktrouting, figuur 2.2. In bijlage A is de routing per
voorbeeld produkt gegeven.

begt n
toevoeren en plaatsen
losse onderdelen

<------------------------,

I
<------------------------------------~
I
(controleren)
I

< hechten

afvoeren naar
tijd. opslagplaats

I

toevoeren en plaatsen
vanuit tijd. opslagplaats

I
I
(controleren)
I

> lassen

afvoeren
buiten eel

I
Einde

>--------~

afvoeren naar
tijd. opslagplaats

I

toevoeren en plaatsen
vanuit tijd. opslagplaats

figuur 2.2: Algemene produktrouting
Er zijn l'!leerdere mogelijkbeden om functies bij elkaar te pakken en te laten
vervullen door een werkstation. Op deze wijze zijn er in de loop van het
FALC-project verschillende functiescheidingen ontstaan (afkortingen: bIz. 50).

Funetieseheidin~·A

(naar Verbaarschot [lit.t])

De eerste functieseheiding die is ontwikkeld heeft de volgende indeling:
- werkstation T
Toevoeren en plaatsen vanaf een plaats buiten de eel (uitgangspunt hierbij is
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dat de losse onderdelen geordend per produkt worden aangevoerd).
- werkstation HIL
Heehten en lassen.
- werkstation To/A
Tijdelijke opslagplaats enafvoeren; afvoeren en toevoeren naar en van de
tijdelijke opslagplaat, afvoeren naar een plaats buiten de eel.
- werkstation Dm
Draagblokmagzijn voor het verwisselen van het specifieke deel van het
draagblok.

Functieseheidina B (naar Grooten [lit. 2])
Grooten is bij het ontwikkelen van zijn functieseheiding van de volgende
uitgangspunten uitgegaan:
- Het transport van losse onderdelen en het transport van halffabrikaten kan
voor aile produkten op identieke draagblokken plaatsvinden.
- Het lassen moet altijd buiten de mal plaatsvinden.
- De onderdelen worden niet geordend per produkt in de eel gebraeht. De
hoofdfuncties toevoeren en plaatsen zijn daarom geseheiden.
Grooten is tot de volgende werkstations gekomen:
- werkstation TI A
Toevoeren en afvoeren van en naar een plaats buiten de eel
- werkstation PIH
Plaatsen, Heehten
- werkstation L
Lassen
- werkstation Dm
Draagblokmagazijn voor het verwisselen van het specifieke deel (in dit geval
aileen de heehtmal)
Het is de vraag of de uitgangspunten allemaal reeel zijn:
- Het gebruik van identieke draagblokken is teehniseh missehien onmogelijk.
- Het lassen kan ook in een mal plaatsvinden.
- De onderdelen kunnen geordend aan de eel worden aangeboden.
Bij deze opdraeht zal er vanuit worden gegaan dat het gebruik van identieke
draagblokken mogelijk is. Uit de simulaties kan blijken of het interessant is dit
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probleem verder te onderzoeken.

FUnctiescheidin& C
- werkstation T
Toevoeren en plaatsen, zowel van buiten de eel als vanaf de tijdelijke
opslagplaats
- werkstation H/L
Heehten en lassen
- werkstation A
Afvoeren, zowel naar de tijdelijke opslagplaats, als naar een plaats buiten de
eel.
- werkstation Om
Draagblokmagazijn voor het verwisselen van het specifieke deel
Bij deze functieseheiding is het noodzakelijk dat de werkstations T en A zich
naast elkaar bevinden. Halffabrikaten die bij A naar de tijdelijke opslagplaats
worden afgevoerd moeten bij T weer kunnen worden toegevoerd. Een ander
uitgangspunt is dat beide handelingen door een robot kunnen worden verrieht.
Aangezien zieh altijd sleehts een zeer beperkt aantal halffabrikaten op de
tijdelijke opslagplaats bevinden, is het bereik van de robot waarschijnlijk geen
probleem. Het gebruik van een robot voor twee stations zou een aanzienlijke
kostenbesparing betekenen.

Funetieseheidins 0
- werkstation T
Toevoeren en plaatsen van losse onderdelen van buiten de eel
- werkstation H/L
Heehten en lassen
- werkstation To/Dm/A
Voordat het specifieke deel van het draagblok wordt gewisseld, wordt het
balffabrikaat op een tijdeUjke opslagplaats gezet. Na de wisseling wordt het
halffabrikaat in bet nieuwe draagblok geplaatst. De functie afvoeren is ook
in dit werkstation geintegreerd, aangezien de afvoerbandeling bijna gelijk is
aan bet plaatsen van een produkt op de tijdelijke opslagplaats. Na beide
handelingen vindt altijd een draagblokwisseling plaats.
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Deze functiescheiding heeft het grote voordeel dat er niet voortdurend
transport plaatsvindt van lege draagblokken van en naar de tijdelijke
opslagplaats.

In bijlage B worden de functiescheidingen toegelicht.

Bij de simulaties zullen de bovenstaande vier functiescheidingen met elkaar
worden vergeleken.
Verschillende ontwerpstudenten zullen zich met de
invulling en
automatisering van de werkstations bezighouden. Bij deze studie zal de
invulling van deze werkstations zoveel mogeUjk buiten beschouwing worden
gelaten. Bij de simulaties zal elk bewerkingswerkstation als een black-box
worden beschouwd.

Lascel-89:
De functiescheiding van Lascel-89 is als voIgt gekozen.
- werkstation T
Er is bij deze opdracht vanuit gegaan dat bij dit handmatig bediend
werkstation losse onderdelen en halffabrikaten op een op de baan
gereedstaand draagblok worden geplaatst.
- werkstation H/L
Hechten en lassen.
- werkstation A
Afvoeren van het produkt.

2.S Het genereren van mogelijke Lay-outs
Bij het bepalen van verschillende lay-outs wordt als voIgt te werk gegaan:
Het mogelijk transport tussen de werkstations wordt in een van/naar matrix
gezet. Hieruit voIgt de beste volgorde van de werkstations.
- De mogelijke koppelingen van werkstations met de transportbaan worden
bekeken:
- in-/on-/off-line
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- een eenrichtings of tweerichtingsziJbaan.
- De werkstations worden langs en in de baan geplaatst.

2.5.1 Van/naar matrix
De werkstation-groepen die als gevolg van de functiescheidingen zijn ontstaan
zijn op meerdere manieren langs de transportbaan op te stellen. Met een
van/naar matrix is eenvoudig te zien hoe hoog de transportintensiteit tussen
twee werkstations is. Vitgangspunt hierbij is het draagblokkentransport. Dit
transport kan ook plaatsvinden zonder produkt.
In bijlage C staan de van/naar matrices. Vit de van/naar matrices volgen de
beste opeenvolgingen van de werkstations.
Resultaten per functiescheiding:
A: T - H/L - Ow/A - Dm - T
B:
P/H - L - T/A - P/H (werkstation Dm op een zijbaan van de PH-station)
C: De routing is altijd: Dm - T - H/L - A - Dm
De T- en de A-station moeten zich echter altijd naast elkaar bevinden.
Aangehouden za1 worden: T - A - H/L - Dm - T
D: T - H/L - To/Dm/A - T
Lascel- 89: T - H/L - A - T

2.6.2 In-/on-/otT-line, een- of tweerichtlngszijbaan
De plaatsing van de werkstations langs de baan kan in-/on-/off-line en via
een een of tweerichtingszijbaan gebeuren.

In-line:

het werkstation bevindt zich in of langs de hoofdtransportbaan,
zodat gedurende bewerking deze baan geblokkerd is.

On-line:

het werkstation bevindt zich in een zijtak van de hoofdtransportbaan. De hoofdbaan is gedurende bewerking niet geblokkeerd.

Off-line:

de bewerking vindt buiten de transportbaan plaats.
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Eenrichtingszijtak:
Bij deze zijtak van de hoofdbaan kunnen
bewegen. Er is op twee punten aansluiting op
buffering mogelijk. Bij een produkt-wissel kan
het werkstation heeft verlaten, onmiddelijk
werkstation worden getransporteerd. Er zijn
nodig.

de produkten
de hoofdbaan.
er, nadat het
een nieuw
in het totaal

in een richting
Op de zijbaan is
bewerkte produkt
produkt in het
vier overzetters

1

!
werkstation

-

hoofcbaan

fig. 2.3: eenrichtings-zijbaan met werkstation on-line

Tweerichtingszijtak:
Bij dit type zijtak kunnen de produkten in twee richtingen bewegen, namelijk
naar het werkstation toe en weer terug. Er is een aansluitingspunt met de
hoofdbaan (een overzetter).
bufferplaats

werkstation

!

werkstation

- - + ) hoofdbaan
--+)

fig. 2.4:

2-richtingszijbaan
werkstation on-line

fig. 2.5:

hoofdbaan

2-richtingszijbaan
werkstation off-line
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In principe lean er zich maar een draagblok tegelijk op de zijbaan en in het
werkstation bevinden. Bij een produktwissel kan gedurende transport op de
zijtak het bewerkingsstation niet gebruikt worden. Indien de bewerking off-line
plaatsvindt is dat op te vangen door achter de overzetplaats naar de
bewerkingswerkstation een bufferplaats te maken.

2.5.3 Plaatsing van de werkstations langs de transportbaan
De werkstations kunnen op de volgende zes manieren geplaatst worden:
1: In-line: (bij de optimale FALC-cel valt deze mogeUjkbeid af)
On-line:
2: On-line eenrichtingsziJbaan
3: On-line tweerichtingszijbaan
Off-line:
4: Off-line van de hoofdbaan
5: Off-line van de zijbaan; eenrichtingszijbaan
6: Off-line van de zijbaan; tweerichtingszijbaan

Door de werkstations op de verschillende manieren langs de baan te plaatsen
kunnen een welhaast oneindige hoeveelheid lay-outs worden gecreeerd. Met
behulp van van/naar matrices is echte al de meest geschikte volgorde van de
werkstations langs de baan gekozen.
Eerst zullen lay-outs voor de FALC-cel worden gegenereerd. Vervolgens
wordt per functiescheiding bekeken wat de beperkingen met betrekking tot de
plaatsing van de werkstations zijn. Tenslotte zal de lay-out van Lascel-89
worden besproken.
In de tekeningen komen de volgende symbolen voor:
werkstation

~

overzetter
transportbaan
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Fale-eel
Bij het generen van lay-outs voor de volledige Fale-eel za1 worden uitgegaan
van een rondgaande hoofdbaan. Een van de uitgangspunten van de volledige
Fale-eel is dat er geen werkstations in-line stun. De werkstations kunnen dus
op de bovengenoemde manieren 2 tIm 6 langs de baan worden geplaatst. De
eonsequenties hiervan zullen worden bekeken.

On-line; eenrichtingsbaan:

i

figuur 2.6
Produkten die een bepaalde bewerking moeten ondergaan worden in de
betreffende aftakking gestuurd, waar ze eventueel in een wachtrij
plaatsnemen. De voortgangsstrategie is FIFO (First In First Out).

On-line; tweerichtingsbaan:

figuur 2.7
Aangezien er bij deze eonfiguratie geen bufferplaatsen mogelijk zijn op de
zijtak naar het werkstation en er geen bufferplaatsen in-line aanwezig mogen
zijn, moeten de produkten op de hoofdbaan blijven rondlopen tot het
betreffende werkstation vrij is.
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Off-line van de hoofdbaan

•
IX!

•

IX!

---io

•

IX!

•

figuur 2.8
Deze situatie is bijna identiek aan de vorige. Het enige verschil is dat er
geen transportbaan naar bet werkstation is. De produkten worden door een
overzetter van de hoofdbaan getild en in bet werkstation geplaatst. Daardoor
is er een kortere transporttijd.

Off-line van de zijbaan; eenrichtingsbaan

f

figuur 2.9
deze configuratie is er buffering op de zijtak mogelijk. De
voortgangstrategie is FIFO. Het off-line plaatsen van bet werkstation beeft
aIleen zin als bet tecbniscb noodzakelijk is.
Bjj

Off-line van zijbfl!lll; tweerichtingsbaan

1
figuur 2.10
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Bij deze lay-out is er buffering op de zijbaan mogelijk achter de overzetter
naar het werkstation. Bij meerdere bufferplaatsen is de UFO-regel (Last In
First Out) van toepassing. Oit kan tot gevolg hebben dat produkten zeer lang
in de buffer verblijven. Er kan ook een ingewikkelde besturing worden gebruikt
om bijvoorbeeld KBE (Kortste Bewerkings-tijd Eerst) toe te passen.

Functiescbeiding A
Functiescheiding A bevat de werkstations T, H/L, To/A en Dm, in deze
volgorde.
De werkstations kunnen volgens bovenstaande oplossingen langs de baan
worden geplaatst.
Opmerkingen:
- Uitgangspunt bij deze opdracht is dat het H/L-station in verband met de
manipuleertafel off-line moet worden opgesteld.
- Toe- en afvoerhandelingen kunnen on-line plaatsvinden.
Hoe het draagblokmagazijn er uit zal gaan zien is nog niet bekend, maar
aangezien voor het wisselen van de draagblokken veel ruimte nodig zal zijn
is voor een off-line opstelling gekozen.
Voorbeeld: de configuratie bij on-line eenrichtingsbaan (H/L-station off-line) is
als voIgt:

i

T

figuur 2.11
Functiescheiding B
- Werkstations: T / A, P /H, 1.., Dm
- Het P /H-station kan on-line, eenrichtingsbaan staan.
(zie tekening bijlage B)
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- De draagblokwisseling kan het beste via een zijtak geschieden. Hierdoor
. komen de hechtmallen niet op de hoofdtransportbaan en zijn er op deze baan
slechts identieke universele produktdragers aanwezig.
- Werkstation L zal in verband met de manipulatortafel off-line moeten staan.
De configuratie
bijvoorbeeId:

i

bij

on-line eenrichtingsbaan (L-station off-line) wordt dan

Om

figuur 2.12
Functiescheidin& C
De werkstations zijn: T, H/L, A, Dm
Er gelden dezelfde opmerkingen als bij functiescheiding A
Een aanvullende opmerking is dat de T- en de A-station naast elkaar moe ten
staan (zie ook tekening bijlage B).
Voorbeeld: de configuratie bij on-line eenrichtingsbaan is als voIgt (de
richting van de eenrichtszijbaan bij werkstation A is tegengesteid aan de
rest):

i

figuur 2.13
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Functiescheidine D
Werkstations T - H/L - To/Dm/A
De eerste twee opmerldngen bij functiescheiding A gelden ook hier. De
uitvoering van het To/Dm/A werkstation wordt toegelicht in bijlage B.
De configuratie bij een on-line eenrichtingsbaan is als voIgt:

i

T

figuur 2.14
Lascel-89
De lay-out van de Lascel-89 is op het moment aanwezig. Het transport vindt
plaats middels twee hoofdlijnen die in een rlchting bewegen. Lascel-89 bevat
de werkstations T, H/L, A Vanaf de hoofdbaan is er een tweerichtingsaftakking gemaakt naar de H/L-station (lasrobot), die in verband met de
manipulatortafel off-line staat opsteld. De overlge werkstations zullen
voorlopig handmatig bediend worden en zijn in-line in de hoofdtransportbaan
opgenomen. De bufferplaatsen zijn in-line voor de verschillende werkstations
opgenomen.

HI!..

A

fig. 2.15: lay-out Lascel-89
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Een mogelijke verbetering van deze eel is te verkrijgen door de plaats aehter
de overzetter naar de HL-station als bufferplaats te gebruiken waardoor er
geen verloren tijd meer is bij het wisselen van een produkt. De invloed van
deze verandering za1 door middel van simulatie bekeken worden.

26
Hoofdstuk 3: Technische Specificatie

Bij de tecbnische specificatie wordt onderzocht hoe het systeem het beste
gesimuleerd lean gaan worden. In de eerste paragraaf wordt bekeken of de
simulatie beter met een simulatiepakket of met een simulatietaal lean worden
uitgevoerd. In de tweede paragraaf wordt de keuze van het gebruikte pakket
toegelicht.

3.1 Het kiezen tussen simulatiepakket of simulatietaal
De computersoftware die ten behoeve van simulatie is in ontwikkeld is volgens
een eerste grove indeling te verdelen in simulatietalen en simulatiepakketten.
1 SimulatietaaI

De computersoftware biedt een computertaal die uitbreidingen bevat voor
simulatiedoeleinden. Het simulatieprogramma moet zelf stap voor stap, regel
voor regel, geschreven worden, maar dit wordt vereenvoudigd door de
uitbreidingen, de standaardprocedures.
2 Simulatiepakket

Bij een pakket hoeft het programma niet zelf regel voor regel geschreven te
worden. Het pakket bevat een hoeveelheid bouwstenen die van parameters
moeten worden voomen en die gemakkelijk aan elkaar te koppelen zijn. Zo
wordt op een eenvoudige wijze een simulatiemodel opgezet.
Deze pakketten hebben hun beperkingen, niet aile situaties zijn met behuip
van de bouwstenen te modelleren. Soms kan echter de 'source' van de
pakketten bekeken worden. Er kunnen dan eventueel aanpassingen gemaakt
worden v~~r specifieke doeleinden.

De voor- en nadelen van simulatietalen en -pakketten:
- Talen bieden meer mogeUjkbeden dan pakketten. AIle situaties kunnen door
de gebruiker zelf geprogrammeerd worden. De beperkingen van de sommige
pakketten worden gereduceerd door de mogelijkbeid om zelf uitbreidingen te
maken.

27

• Het kost vee! meer tijd om met een taal dan met een pakket te werken. De
taal moet geleerd worden en het programma moet stap voor stap zelf
geschreven worden.
• Over het algemeen zijn in een pakket gemakkelijker veranderingen aan te
brengen in de lay.aut. Aangezien de inrichting nog niet vaststaat en er vele
lay-outs gesimuleerd moeten worden is dit een belangrijk punt.
De zelf geschreven programma's in een simulatietaal zijn voor de
buitenstaander meestal niet te begrijpen en ook de schrijver zelf za1 na
korte tijd vaak niet meer weten hoe het precies is opgebouwd. Dit kan erg
lastig zijn als er in de toekomst met het simulatieprogramma gewerkt za1
worden en er veranderingen in een simulatie moeten worden aangebracht. Bij
een pakket kan iedereen die het pakket heeft bestudeerd veranderingen
doorvoeren.
- Bij talen bestaat de mogelijkbeid dat maanden leren en programmeren
uiteindelijk geen werkend simulatieprogramma oplevert.
Vit het bovenstaande blijkt dat simulatiepakketten veel voordelen bieden ten
opzichte van simulatietalen. AIleen op het punt van de modelleringsmogelijkbeden is een taal gunstiger.
De keuze is op een pakket gevallen met de voorwaarde dat er een pakket
kon worden gevonden dat voor de FALC-cel genoeg modelleringsmogelijkbeden
bevat.

3.2 Het kiezen van het pakket
3.2.1 Afbakening van altematieven
Bij simulatiemodellen kan onderscheid worden gemaakt tussen discrete,
continue en hybride (zowel discrete als continue) modellen.
Bij een discreet model verandert de toestand stapsgewijs in de tijd. Bij
continue modellen is dat met het geval. Deze bestaan meestal uit
differentiaalvergelijkingen die niet analytisch oplosbaar zijn. Computers zijn
zeer geschikt voor het werken met discrete modellen. Aangezien de FALC-cel
heel goed met een discreet model te beschrijven is, wordt hiervoor gekozen.
De discrete simulatie-software is opgebouwd volgens een van de volgende drie
benaderingen.
a: actiebenadering
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b: eventbenadering
c: procesbenadering
In bijlage D wordt kort beschreven wat deze benaderingen inhouden.
Bij het gebruik van simulatietalen is de gekozen benadering van groot
be lang, bij simulatiepakketten echter is de benadering die wordt gebruikt
meestal niet te zien en nauwelijks te achterhalen. De benadering is dan ook
niet van belang bij het kiezen van het pakket en er zal verder niet naar
worden gekeken.
Er zijn simulatiepilletten voor vele doeleinden; bij deze opdracht is een
pillet nodig voor goederenstroomsimulatie in produktiesituaties.
Voor de F ALe kunnen aan het pakket de volgende eisen worden gesteld:
- Het pakket moet geschikt zijn voor het simuleren van flexibele
transportsystemen; produktdragers moeten gemodelleerd kunnen worden.
- De lay-out moet gemakkeUjke gewijzigd kunnen worden.
- Het pakket moet gebruiksvriendelijk zijn en gemakkelijk aan te teren. Na
deze opdracht moeten anderen ook snel met het pakket kunnen werken.

3.2.2 Keuze van het pakket
Bij de keuze van het simulatiepakket is gebruik gemaakt van de kennis en
ervaring die aanwezig is op het Instituut Informatie-Technologie voor
Produktieautomatisering (I.T.P.).
Bij de vergelijking zijn de volgende criteria gebruikt:
-

prijs
benodigde hardware
modellerings mogelijkbeden
uitvoer mogelijkbeden
weI/geen grafische ondersteuning
programmeer uitbreiding mogelijk
land en plaats informatiecentrum

In bijlage E is een overzicht gegeven van 6 discrete pakketten voor
goederenstroomsimulatie in produktsituaties, waarvan informatie op het I.T.P. te
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verkrijgen was.
De modellerings mogelijkbeden van de pakketten zijn onderling moeilijk met
elkaar te vergelijken. De informatiebladen geven te weinig inzieht. Eehte
vergelijking is aIleen mogelijk aIs elk pakket helemaal wordt bestudeerd.
Aangezien dit erg veel tijd in beslag zou nemen is uitgegaan van de kennis en
ervaring van het I.T.P.. Het was ook voor hen moeilijk te zeggen welk pakket
de beste mogelijkbeden biedt v~~r simulatie van de FALe-eel.
Twee pakketten waren bij het I.T.P. te bestuderen.
- Taylor, dat er wat prijs betreft uit springt en tijdelijk bij het I.T.P. in
bruikleen was in verband met een ease-studie.
- Dosimis-3, dat bij het I.T.P. geinstalleerd is en onder licentie gebruikt mag
worden. De ervaring bij het I.T.P. met dit pakket was aan het begin van de
opdracht echter nog gering.
Taylor:
Dit pakket bleek na bestudering zeer gebruiksvriendelijk. Door de eenvoud van
gebruik is het bijzonder geschikt voor educatieve doeleinden. Het pakket kent
zeer veel prioriteitsmogelijkbeden.
Het is echter niet mogelijk produktdragers te modelleren. Een produkt kan
namelijk niet aan een ander element, bijvoorbeeld een ander produkt, worden
gekoppeld. Daarnaast kent het modelleren van transportbanen veel
beperkingen.
Door deze laatste punten vaIt Taylor af voor de FALe-eel. In bijlage F staat
een korte toelichting op Taylor.

Dosimis-3:
Dosimis-3 is en pakket waarbij de gehele wordingsbaan kan worden
gemodelleerd met behulp van bouwstenen die aan elkaar moeten worden
gekoppeld. Het grote aantaI verschillende bouwstenen maakt het pakket
bijzonder geschikt voor situaties waarbij de transportbaan van groot be lang is,
zoals assemblage-lijnen.
De gebruikte UNIX/Sun-versie is gebruiksvriendelijk.
Er is een mogelijkbeid om zelf te programmeren. Op die manier kunnen de
besturingsmogelijkheden worden uitgebreid. De ervaringen met deze
programmeermogelijkbeden bleken bij een user-group bijeenkomst echter
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negatief. De documentatie over het programmeren was uiterst summier.
Een nadeel van Dosimis-3 is dat de doorlooptijden van de produkten Diet op
te vragen zijn. In paragraaf 5.1 zal de reden hiervan worden toegelicht.
Dosimis-3 voldoet aan de eisen die aan het te gebruiken pakket gesteld zijn.
Door bet gebruik van Dosimis-3 bij bet I.T.P. was dit pakket verreweg het
goedkoopste altematief. Er is dan ook voor dit pakket gekozen.
In de loop van de opdracht bleek het pakket nogal wat kinderziektes te
bevatten, wat voor vrij veel problemen beeft gezorgd. Tocb kan worden gezegd
dat het pakket voldoende naar wens heeft gefunctioneerd.
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Hoofdstuk 4: Implementeren. Validatie

Een opgesteld model moet in het simulatiepillet worden geimplementeerd.
Vervolgens moet uit de validatie blijken of het model op de juiste wijze
werkt. In de eerste paragraaf za1 worden beschreven hoe een model in
Dosimis-3 kan worden opgebouwd. Vervolgens za1 kort op de validatie van
modellen worden ingegaan.

4.1

Modelbouw in Dosimis-3

In Dosimis-3 wordt van het model eerst een lay-out samengesteld met behulp
van bouwstenen. De technische en de besturingstechnische informatie moeten
lokaal in elk bouwsteen worden vastgelegd. Met behulp van zogenaamde 'infostrecken' kan ook niet lokale besturings informatie worden gemodelleerd. Als
het model is opgebouwd worden de simulatieparameters ingesteld.

Lay-out opbouw
Er zijn bjj Dosimis-3 twintig bouwstenen beschikbaar waarmee een lay-out kan
worden samengesteld.
Hieronder worden de bouwstenen kort
uitgebreide beschrijving gegeven.

omschreven.

In

bijlage

F

Quelle; Senke
Het generen en afvoeren van produkten in en uit het model.
Forderstrecke; Staustrecke; Pulkstrecke; Last In First Out Puffer
Transportbanen met buffermogelijkbeden met verschillende eigenschappen.
Bearbeitigungsstation
Bewerkingsstation

is

een

32

QJ

Qu...

@-

schleuser

(Q)

~
@ -~". ©-..
@
@
Senke

~

[QJ

Einschleusar

knolen

station

Schwenkband

OrehIIsch

Ooppelverleilwagen
FOrderkreis
FOrderstrecke

g

Verteilwagen

-

Pulkstracke

@Verlel,.

element

~ ZusammenfOhrungselement

g-g
g

~

~

Montage

Oemontage

LASTIN
FIRSTOUT
Puffer

Slaustrecke

figuur 4.1: Bouwstenen in Dosimis-3

Verteilelement;
ZusammenJuhrungselement;
Einschleuser;
Aussleuser;
Schwenkband
Bouwstenen waarmee aftakkingen van de transportbaan kunnen worden gemaakt.
Komplexknoten
Een bouwsteen met meerdere intweerichtingsbanen kan worden gebruikt.

en

uitgangen

die

onder

andere

bij

Drehtisch
Draaitafel waarop meerdere produkten in een circel kunnen worden geplaatst.
Verteilwagen; Doppelverschiebewagen
Transportwagens
Forderkreis

Rondgaand transportmiddel met vaste segmenten waar op verschillende plaatsen
produkten aan kunnen worden bevestigd en worden ontkoppeld.
Montage; Demontage
Bouwstenen waarmee produkten kunnen worden samengevoegd respectievelijk
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gedemonteerd.

Palettierer
Bouwsteen waarmee een produkt van de ene produktdrager direct op een
andere produktdrager kan worden overgezet.

Nadat de bouwstenen op hun plaats zijn gezet kan de lay-out opbouw worden
afgerond door ze met behulp van bouwsteenverbindingen aan elkaar te
koppelen.
Vervolgens worden de bouwstenen ingevuld. Elke bouwsteen wordt voorzien
van informatie. Deze informatie is zowel techniscb als besturingstechnisch van
aard.
Bij de modelbouw kunnen storingen en pauzes worden ingegeven en kan er
arbeid aan bepaalde bouwstenen worden toegewezen. Hier za1 niet op worden
ingegaan.

Technische inrormatie
Per bouwsteen wordt de lengte en de transportsnelheid ingegeven. Bouwstenen
waar een bewerking wordt verricbt worden voorzien van informatie over de te
bewerken produkten.
De produkten worden in een model gekarakteriseerd door objecttypen met
een bepaald typenummer. Elk produkt beeft gedurende zijn levensloop meerdere
objecttypen. Bij een bewerking verandert namelijk de toestand van het
produkt en dit wordt in een model aangegeven door bet objecttype te
veranderen. De grote hoeveelheid obejcttypen kan het model onoverzichtelijk
maken. Door ecbter volgens een vaste structuur aan de verschillende
objecttypen nummers toe te kennen is bet overzicbt te bewaren.
Voor de duidelijkbeid wordt tenslotte opgemerkt dat ook de produktdragers
een objecttype hebben. Een te bewerken produkt met een bepaald typenummer
kan aan een produktdrager met een ander typenummer worden gemonteerd,
waarna het geheel onder weer een ander typenummer verder gaat.

Besturingstechnische inrormatie
Als een bouwsteen meerdere in- en/of uitgangen heeft moet er dat bouwsteen
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worden voorzien van lokale besturingsinformatie.
Eerst worden de mogelijke wegen tussen de in- en uitgangen gedefinieerd.
Vervolgens worden prioriteitsregels ingevuld, waardoor de loop van de
produkten bepaald wordt. Als een produktvariant aan het model wordt
toegevoegd kan het nodig zijn dat bij verschillende bouwstenen de
prioriteitsregels moeten worden aangepast.
- Bij meerdere ingangen wordt er een 'Vorfahrtsregel' aangegeven:
- F.I.F.O. (First In First Out)
- prioriteit van de ingangen
- prioriteit van de uitgangen
- maximale bezetting vorige bouwsteen
- maximale relatieve bezetting vorige bouwsteen (afhankelijk van capaciteit)
- Bij meerdere uitgangen wordt er een 'Verteilregel' aangegeven:
- verdeling per objecttype ('zielgerichtet')
- procentuele verdeling
- wisselende verdeling
- prioriteit van de uitgangen
- minimale bezetting volgende bouwsteen (relatief)
- maximale hoeveelheid vrije plaatsen volgende bouwsteen (absoluut)
Zoals in Parafraaf 3.2.2 is opgemerkt geeft Dosimis-3 de mogelijkbeid zelf
prioriteitsregels toe te voegen in PASCAL. De documentatie over deze
programmeermogelijkbeid is echter uiterst summier. Bovendien hebben andere
gebruikers slechte ervaring met het toevoegen van eigen programma's in
Dosimis-3.
Dosimis-3 geeft echter nog een andere 'programmeermogelijkbeid': het
gebruik van zogenaamde Info-strecken. Bij lnfo-strecken worden gewone
bouwstenen als informatiedragers gebruikt. Tussengevoegde demontageelementen tappen op een bepaalde plaats informatie af. Op een andere plaats
kan met behulp van tussengevoegde montage-elementen deze informatie worden
toegevoerd. De informatie heeft de vorm van objecten met een bepaald
typenummer. In de lay-out van het model is geen onderscheid te zien tussen
bouwstenen bedoeld voor informatie-transport en bouwstenen voor
produkttransport. Door het gebruik van info-strecken kan het aantal
verschillende objecttypen in een model enorm toenemen.
In bijlage H wordt deze vorm van besturingsinformatie toegelicht met
voorbeelden zoals die in simulatiemodellen zijn toegepast.
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Simulatieparameters en simulatie-output
Voor het begin van een simulatierun worden simulatieparameters ingegeven.
Afbankelijk van de ingestelde simulatieparameters is na afloop van de
simulatierun informatie over de run op te vragen. Er is bijvoorbeeld aan te
geven over welke bouwstenen beperkte en over welke uitgebreide informatie
moet worden opgeslagen. Ook kan worden aangegeven of informatie over elke
toestandverandering moet worden bewaard, zodat na afloop van de simulatie de
loop van de produkten op het scherm kan worden bekeken (animatie).
Een andere simulatieparameter is de tijd waarover gesimuleerd moet worden.
Om opstart-effecten te elimineren kan er een voorlooptijd worden ingesteld.
De gegevens over deze voorlooptijd worden niet meegenomen bij de de
gegevens over de rest van de simulatie.
Voor uitgebreide informatie over de simulatieparameters en de simulatieoutput, zie bijalge G.
4.2 Validatie
Omdat bij het implementeren elk bouwsteen ingevuld moet worden is de kans
op fouten groot.
Een belangrijk hulpmiddel om de juiste werking van een model te
controleren is de animatie. Bij een lage animatie-snelheid is goed te
controleren of het model naar wens functioneert.
Ook de statistische gegevens kunnen nuttig zijn bij het opsporen van fouten
in het model. Opmerkelijke resultaten blijken vaak hun oorsprong te vinden in
implementeerfouten. In de statistische output wordt ook vermeld als er voor
een bepaald object in een bouwsteen geen uitgang is gedefinieerd.
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Hoofdstuk 5: Varieren van de input, bestuderen van de invloeden

De vijfde stap in deze opdraeht betreft het 'werken' met de geimplementeerde
modellen, het laten lopen van simulatieruns. Aan de hand van de resultaten van
de runs kunnen de modellen worden aangepast. Op deze manier zijn voor de in
hoofdstuk 2 genoemde functieseheidingen lay-outs te verkrijgen die met een
minimum aan kosten goede resultaten geven. Tenslotte kunnen de functieseheidingen onderling met elkaar worden vergeleken.

5.1

De invloeden die bestudeerd worden

De variaties van de inputwaarden zullen bepaalde invloeden tot gevolg hebben.
Voor deze opdraeht zijn de volgende gegevens interessant bij het vergelijken
van de modellen:
- Bezettingsgraden van werkstations en buffers.
De volgende definitie van bezeuingsgraad is bij de werkstations van
toepassing:
inrijd-tijd + bewerkingstijd + blokkeertijd
simulatietijd - pauzes - storingen
In bijlage G worden de definities van bezettingsgraden zoals die in Oosimis-3
worden gebruikt toegelieht.
- Produktiviteit
Het aantal produkten dat gedurende de simulatietijd door de eel wordt
afgeleverd. De gemiddelde cyclustijd van alle produktvarianten is te bepalen
door de simulatietijd te delen door het aantal produkten dat in die tijd
wordt afgeleverd.
- Doorlooptijden
Dosimis-3 biedt geen faeiliteiten om gegevens te verkrijgen over de tijd dat
produkten zieh in de eel bevinden. Oit is een gevolg van het feit dat een
produkt gedurende zijn loop door het model meerdere objecttypen he eft (zie
4.1). Er is dus niet sprake van een produkt. In Oosimis-3 is helaas nog niet
aan te geven van welke opeenvolgende produkttypen de doorlooptijd moet
worden bijgehouden. In de toekomst zal dit weI het geval zijn.
Door de cyclustijd te vermenigvuldigen met het aantal draagblokken dat in
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de cel aanwezig is, is weI de gemiddelde doorlooptijd van de gezamelijke
produkten te bepalen. Oit is in deze opdracht niet van belang, aangezien er
bij alle modellen evenveel draagblokken aanwezig zijn.
De bezettingsgraden
gegevens te balen.

5.2

en

de

produktiviteit

zijn

beide

uit

de

statistische

Het bestuderen van de invloed van de soort koppeling tussen werkstation
en hoofdbaan

Zoals in boofdstuk 2 is bescbreven zijn er vijf soorten koppelingen tussen een
werkstation en de boofdbaan mogelijk. Twee soorten zijn in principe
betzelfde, namelijk off-line van de boofdbaan en on-line tweericbtingsbaan.
Verder is de on- of off-line koppeling bij een eenricbtingsbaan afhankelijk
van bet soort werkstation. Hierdoor blijven er per werkstation drie mogelijke
koppelingen over.
1 De werkstations aan een eenrichtingsbaan (fig. 2.3)
Afbankelijk van bet soort werkstation zal bet station on- of off-line zijn
opgesteld. Oe lasrobot staat in verband met de manipulatortafel altijd offline. Ook voor bet draagblok-magazijn, waar bet wisselen van bet specifieke
deel plaatsvindt, is voor een off-line opstelling gekozen.
In de simulatiemodellen zijn bij deze koppeling vier bufferplaatsen voor
bet werkstation aanwezig.
De eenricbtingsbaan is in verband met de vele overzetters en de stukken
transportbaan de duurste oplossing.
2 De werkstations off-line van de hoofdbaan
Bij deze koppeling zijn er geen bufferplaatsen. De rondgaande produkten
kunnen naar bet te bezoeken werkstation worden overgezet als het vnJ is.
Is dit niet het geval dan passeren ze bet werkstation en blijven op de
boofdbaan rondgaan.
Deze koppeling is bet goedkoopst, aangezien er slecbts een overzetter en
bijna geen transportbaan nodig is.
3 De werkstations off-line tweerichtingsbaan (fig. 2.5)
Er is bij deze koppeling een bufferplaats aanwezig. Vanuit deze bufferplaats
kan er een produkt bet werkstation binnengaan zodra bet vorige is
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afgevoerd. Bij de simulaties is de bezetting van deze buffer bekeken.
De prijs van deze oplossing ligt tussen de vorige twee in.
Bij de modellering is gebruik gemaakt van een 'Info-strecke'. De
beschrijving hiervan staat in bijlage H. Opgemerkt dient te worden dat bij
deze modellering een kleine fout wordt gegenereerd. Ook deze staat
beschreven in bijlage H. De fout za1 echter nauwelijks invloed hebben op de
produktiviteit.
In hoofdstuk 2 zijn vier functiescheidingen besproken. Per functiescheiding
zijn de werkstations op de bovenstaande drie manieren aan de hoofdbaan te
koppelen. Dit heeft twaalf modellen tot gevolg. Van deze twaalf modellen zijn
simulatieruns gelopen. Na de eerste simulaties bleek welke werkstations de
laagste bezettingsgraad hebben. Deze zijn gekoppeld aan de overzetter naar de
teruggaande hoofdbaan (rechts op de tekeningen van de modellen). Deze
overzetter is namelijk het meest geblokkeerd. De volgorde, zoals die bepaald is
met behulp van de van/naar matrices, blijft natuurlijk hetzelfde.
De simulatieruns zijn met tien draagblokken gelopen. Dit aantal is gekozen
na enkele proefruns, waaruit bleek dat bij dit aantal goede bezettingen
werden behaald, zonder dat de hoofdbaan overbezet raakte. Het aantal
draagblokken bepaalt de hoeveelheid onder handen werk. De hoeveelheid onder
handen werk en de doorlooptijd hangen nauw met elkaar samen.
Bij het inzetten van een order voor een nieuw produkt is de voor de
voorbeeldprodukten 2 tim 5 respectievelijk de verhouding 4:24:4:1 aangehouden
(zie ook bijlage A). Van elk model zijn drie runs gelopen waarbij telkens de
orders stochastisch werden gegenereerd. Bij de resultaten is het gemiddelde van
deze drie runs genomen.
De tijd waarover gesimuleerd is bedraagt 8 uur. Om opstart-effecten te
elimineren is een voorlooptijd van 100 minuten genomen.
Er is aangenomen dat het produktieproces foutloos verloopt. Er zijn geen
storingen meegenomen en er wordt geen afkeur geproduceerd.
Voor de beschrijving van de modellen, zie bijlage H.

Resultaten
In tabel 5.1 zij de resultaten van de simulaties gegeven. Per model is de
produktiviteit gegeven. Per werkstation zijn de bezettingsgraden,
blokkeertijden, netto bezettingsgraden en de bezettingsgraden van de buffer
(oplossing 3) gegeven.

39
De eerste resultaten geven aan dat de produktiviteit van oplossing 3 slechts
weinig verschilt van oplossing 1. Oplossing 2 geeft duidelijk slechtere
resultaten. De buffer bij oplossing 3 is echter vaak nauwelijks bezet.
Functiescheiding B laat een aanzienlijk hogere produktiviteit zien dan de
overlge functiescheidingen. Hier wordt nog op teruggekomen.
De getallen in de tabel roepen bijna meer vragen op dan ze beantwoorden. Er
kan dan ook een grote hoeveelheid opmerkingen over geplaats worden.
Hieronder volgen de interessantste:
- De totale bezetting van de lasrobot verschilt bij koppeling 1 weinig van 3.
Dit komt omdat de maximale bezetting van de robot begrensd wordt door de
overzetter naar de manipulatortafel. Gedurende het overzetten kan de robot
niet gebruikt worden.
Kleine verschillen in procentuele bezetting ontstaan
omdat bij elke run een andere produktmix wordt bewerkt.
De netto bezetting van oplossing 3 is door de blokkeertijden lager dan
die van oplossing 1. Dit verklaart waarom oplossing 3 een lagere
produktiviteit geeft als 1. De blokkering van het werkstation is te
ondervangen door een wachtplaats op de ziJbaan te creeeren waar het
bewerkte produkt kan wachten terwijl het te bewerken produkt vanuit de
bufferplaats het werkstation binnenrijdt. Deze situatie was helaas niet
(eenvoudig) te modelleren.
- In produkten 2 en 3 zit meer werk dan in produkten 4 en 5. Hier moet
rekening mee worden gehouden bij het bestuderen van de verschillen.
- Bij functiescheiding B (concept Grooten) geeft de 2e koppeling verhoudingsgewijs veel slechtere resultaten dan bij de andere functiescheidingen. Dit
heeft te maken met het feit dat er bij dit concept een hechtmalwisseling
plaatsvindt atbankeJijk van het produkt dat voIgt. Bij koppeling 1 en 3 is bij
het verlaten van het bewerkte produkt al bekend welk produkt vervolgens
bewerkt moet worden, zodat het wisselen van de hechtmal direct kan
aanvangen. Bij oplossing 2 is - in het opgestelde model - het te bewerken
produkt pas bekend ais het naar het werkstation wordt overgezet.
- Bij functiescheiding B is werkstation P/H zodanig gemodelleerd dat er geen
blokkeertijden te onderscheiden waren. Voor een toelichting op deze
modellering, zie bijlage H.
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Bij functiescheiding B en D is de transportbaan korter dan bij de overige
functiescheidingen. De hoofdbaan is daardoor beter bezet Bij de tweede
koppeling heeft dit invloed op de produktiviteit, omdat een werkstation
korter op een te bewerken produkt hoeft te wachten. Dit is te zien bij D2.
Een volle hoofdbaan kan ook invloed op de blokkeertijden hebben.
De produktiviteit van oplossing 2 hangt sterk samen met de bezetting van
de hoofdbaan. Het aantal draagblokken zal daarom bij deze oplossing niet
zonder produktiviteitsverlies omlaag kunnen.
- Bij functiescheiding C is gesteld dat het afvoer- en het toevoerstation door
een robot zouden worden bediend. Door een onvolmaaktheid in Dosimis-3
was dit nog niet te simuleren. De bezetting van beide stations is echter erg
laag. De blokkeertijden zouden bij het gebruik van een robot een beetje
oplopen, maar omdat beide stations geen bottleneck vormen zal de invloed
hiervan zeer gering zijn.
- Onnauwkeurigheden onstaan ook omdat bij het beeindigen van een simulatie
een eindprodukt net weI of niet niet kan zijn afgeleverd. Door een lange
tijd te simuleren en verschillende runs te middelen kan deze
onnauwkeurigheid gedeeltelijk worden uitgemiddeld.

5.3 Het opstellen van gecombineerde lay-outs
De resultaten van koppeling 3 waren zo gunstig, dat de dure 1e koppeling
verder buiten beschouwing wordt gelaten. De bezetting van de bufferplaats bij
koppeling 3 is in vele gevallen erg laag, kleiner dan 4%. Het ligt voor de hand
voor de betreffende stations de tweede koppeling te kiezen. Dit is goedkoper
en bespaart transporttijd naar het werkstation.
Opvallend is dat functiescheiding C slechts voor een station een bufferplaats
nodig heeft
Bij de simulatieruns geldt voor de simulatietijd, het aantal draagblokken en
het aantal simulaties hetzelfde als in paragraaf 5.2.
De beschrijving van de modellen staat in bijlage H.
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Resultaten
De prestaties van functiescheiding B zijn weer opvallend goed. De prestaties
van de overlge functiescheidingen verschillen erg weinig. De verschillen vallen
binnen de 'meetnauwkeurigheid' van de simulaties. De lasrobot, die bij deze
drle functiescheidingen precies hetzelfde werk moet verrrichten blijkt telkens
de bottleneck te zijn. Dit is de lasrobot samen met de overzetter naar de
manipulatortafel. Door het hoogteverschil tussen de transportbaan en de
manipulatortafel in de huidige situatie (Lascel-89) is bij alle modellen voor
deze overzetter een relatief lange overzettijd genomen. Bij functiescheiding B
is het hechten en het lassen over twee stations verdeeld. Hierdoor neemt de
produktiviteit aanzienlijk toe.
Bij functiescheiding D heeft het gecombineerde draagblokmagazijn/
wisselplaats/afvoer-station een dermate hoge bezettingsgraad, dat dit station
ook een bottleneck kan worden.
Opmerkingen:
- De bezetting van de lasrobot is bij B iets hoger dan bij de rest. Dit is het
gevolg van het feit dat de handelingen bij B gemiddeld per keer Ianger zijn
dan bij de rest. Er vindt immers aIleen lassen plaats. Bij de andere
functiescheidingen verricht de robot ook aparte hechthandelingen.
- De produktiviteitsverschillen tussen de modellen met de 3e koppeling uit
paragraaf 5.2 en de modellen in deze paragraaf vallen weer binnen de
meetnauwkeurigheid van de simulaties.

S.4 Lascel-89

Bij de runs is de produktie van voorbeeldprodukt 3 gesimuleerd. In de
modellen zijn er op de hoofdbaan 3 verschillende draagblokken aanwezig:
- Een las/hechtmal voor de pijp-flens verbinding.
- Twee hecbtmallen waarin in het tweede en vierde stadium van het produkt
respectievelijk de steunplaat en de verstevigingsplaat worden gebecht.
- Twee lasmallen waarin in het derde en vijfde stadium de gehechte platen
worden afgelast.
Als een stadium is beeindigd wordt bet tussenfabrikaat uit de mal genomen en
op een andere plaats weer in een lege mal geplaatst. Hierdoor kan er een
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grote tussenvoorraad in de eel ontstaan. In de modellen is het genereren van
orders zo gemodelleerd dat er altijd sleehts zes produkten in de eel aanwezig
zijn.
Er zijn twee modellen met elkaar vergeleken.
1 Produkten die bewerkt moeten worden, blijven als de lasrobot bezet is
waehten op de hoofdbaan.
2 Er wordt gebruik gemaakt van de bufferplaats achter de overzetter naar
de manipulatortafel. Op de hoofdbaan blijven de produkten die bewerkt
moeten worden waehten op de hoofdbaan. Aangezien het een flow-shop
produktie betreft heeft het geen zin de produkten op de hoofdbaan te
laten rondgaan.
De modellen zijn besehreven in bijlage H.

Resultaten
Tabel 5.3 geeft de resultaten van de simulaties.
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Tabel 5.3: Resultaten Laseel-89

Vit de tabel voIgt dat de produktiviteit enorm toeneemt als gebruik wordt
gemaakt van de bufferplaats. Br kan dan gedurende het transport van het
bewerkte produkt naar de hoofdbaan een te bewerken produkt worden
overgezet naar de manipulatortafel.
De toevoerplaats is zeer veel geblokkeerd omdat produkten die bij de
hecht/las robot bewerkt moe ten worden op de hoofdbaan blijven waehten.
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figuur 5.1:

Foto van het beeldschenn gedurende animatie van model D4
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen

Het doel van deze opdracbt was tweeledig:
- Het zoeken naar gunstige inrichtingen van de volledige F ALe-cel en het
vergelijken van deze cel-inricbtingen met elkaar met bebulp van simulatie.
- Het opstellen van een simulatiemodel van de Lascel-89, de voorlopige
configuratie die in de loop van 1989 wordt gerealiseerd.
Nadat er in de functionele specificatie verschillende functiescbeidingen en layouts voor de FALe-cel zijn gegenereerd, zijn met bebulp van simulatie per
functiescheiding cel-inrichtingen opgesteld die met een minimum aan kosten een
goede produktiviteit hebben.
Daarnaast is een simulatiemodel van de Lascel-89 opgesteld en zijn twee
buffermogeUjkbeden bekeken.

Conclusies
Bij het trekken van conclusies uit de simulaties van de FALe-cel moet om de
volgende redenen met de nodige voorzichtigheid te werk worden gegaan:
- Er is aIleen naar de produktie van remcilindersteunen gekeken. Andere
produkten kunnen andere bottlenecks tot gevolg hebben.
- De bewerkingstijden zijn geschatte waarden. Er is met behulp van bet FALeteam getracht de tijden zo reeel mogelijk op te stellen.
- Binnen het FALe-project veranderen de ideeen over de produktie van de
remcilindersteunen voortdurend. De uitgangspunten bij de simulatie zijn zo
duidelijk mogelijk in bijlage A opgeschreven.
- Bij bet omzetten van een model in een simulatiemodel worden fouten
gecreeerd. Er is uiteraard getracht deze fouten zo klein mogelijk te houden.

Vit de vergelijking tussen de drie verscbillende boofdbaan-werkstation
koppelingen is gebleken dat een dure eenrichtingsbaan nauwelijks een betere
produktiviteit te zien geeft dan de tweerichtingsbaan met off-line geplaatst
werkstation en een bufferplaats. Werkstations met een lage bezettingsgraad
hebben geen bufferplaats nodig.
De produktiviteit van de functiescheiding B, dit is het concept volgens
Marcel Grooten, geeft een aanzienlijk hogere produktiviteit te zien dan de
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overige functiescheidingen. Dit is het gevolg van het verdelen van het
hechten en het lassen over twee werkstations. Het hecht/las-station laat bij
de overige werkstations eenzelfde maximale bezetting zien. Dit is de
bottleneck.
Simulatie van de Lascel-89 laat zien dat het gebruik van de bufferplaats een
grote produktiviteitsverbetering oplevert.

Aanbevelingen
• De resultaten van functiescheiding B rechtvaardigen verder onderzoek naar
de haalbaarheid van concept Grooten. Het scheiden van de functies hechten
en lassen zou verder onderzocht moeten worden.
· De resultaten van de overige drie functiescheidingen laten zien dat de
produktiviteit geen argument voor de keuze van een van deze
functiescheidingen kan zijn. Wil men de produktiviteit verhogen dan moet er
naar de bottleneck worden gekeken. de lasrobot. Erg veel tijd wordt in
beslag genomen door het overzetten van de produkten. Uitgangspunt bij deze
opdracht was dat de lasrobot off-line zou worden opgesteld in verband met
de manipulatortafel. De overzettijd zou echter kunnen worden gereduceerd
door de lasrobot in-line in een eenrichtingsbaan op te stellen. Er zou dan
een overzetter voor en een overzetter achter de manipulatortafel moeten
staan. Gedurende het overzetten van het bewerkte produkt kan al een te
bewerken produkt naar de manipulatortafel worden overgezet. De technische
haalbaarheid van dit idee zou in de toekomst kunnen worden bekeken.
• Aan de simulatiemodellen is nog veel onderzoek te verrichten:
- De invloed van storingen.
Het aantal op de transportbaan aanwezige draagblokken bepaalt de
hoeveelheid onder handen werk en de doorlooptijd. Het aantal
draagblokken moet geminimaliseerd worden. In deze studie was het nog
niet mogelijk de doorlooptijden goed te bestuderen. Deze faciliteit zal
echter binnenkort aan Dosimis-3 worden toegevoegd.
- Verder onderzoek naar de bottleneck. De invloed van verbeteringen kan
bekeken worden. Er kan ook onderzocht worden of een bufferplaats bij
aHeen de bottleneck voldoende is.

Nu de aanloopproblemen van Dosimis-3 ten einde loopt blijkt Dosimis-3 een
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goed bruikbaar simulatiepillet voor situaties waarbij de transportbaan een
grote rol speelt. De binnenkort te verwacbten verbeteringe~ zoals bet
opbeffen van de laatste onvolmaaktheden en de mogelijkbeid van bet
bestuderen van doorlooptijde~ zijn sterk gewenst.
Het gebruik van bouwstenen be eft bet voordeel dat men snel met bet pillet
leert werken en dat veranderingen snel zijn door te voeren. Het beeft echter
ook zijn beperkingen. Door slim gebruik te maken van 'Info-strecken' zijn
veel beperkingen op te beffen.
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BIJLAGE A: Produk.tinformatie
Bijlage A is als voIgt ingedeeld:
- Informatie P.A.F. produkten
- Produktstadia voorbeeldprodukten
- Routing
- Bewerkings- en transporttijden algemeen
- Bewerkingstijden per produkt per werkstation voor elke functiescheiding
Informatie over P.A.F. produkten
Van de in het FALC-project bekende codenummers van de remcilindersteunen is uitgezocht welke nog een jaarplanning in het
P.A.F. informatiesysteem hadden. Peze zijn in de onderstaande
tabel opgenomen. Van het codenummer uit groep 5 was geen
jaarplanning bekend. pit produkt is in de simulaties weI als
voorbeeldprodukt met een hele lage jaarproduktie meegenomen.

groep
2

3

4

5

codenummer

aantal
onderdelen

jaar
planning

0179699

5

774

0102254

8

15

0289539

4

4715

0367696

4

676

0295892

3

504

0388993

3

297

0363474

3

?

.

opmerkingen

extra schetsplaten

geen jaarplanning
bekend

Tabel A-1: informatie remcilindersteunen bij P.A.F.
Groep 2:
In figuur A-1 is een tekening van remcilindersteun met codenummer
0117568 gegeven (van dit codenummer is overigens geen jaarplanning bekend).
Pe opbouw van de remcilindersteunen uit qroep 2 is als voIgt
opgebouwd:
1: pijp
2: schetsplaat (bij dit codenummer zijn er twee schetsplaten)
3: steunplaat
4: bevestigingsbuis
5: flens

3

figuur A-1: groep 2: codenummer 0117568

Groep 3:
De remcilindersteunen uit groep 3 zijn opgebouwd als in figuur
A-2 (codenummer 0289539).
Ze bestaan uit de volgende onderdelen:
1: pijp
2: flens
3: steunplaat
4: verstevigingsplaat
Groep 4:
De remcilindersteunen uit groep 4 lijken veel op die uit groep 3.
Ze hebben aIleen geen verstevigingsplaat. Zie figuur A-3.
Groep 5:
De remcilindersteunen uit deze groep zijn opgebouwd uit een pijp
(1) met twee flensen (2 en 3).

4

I----A;.:;:.:.····'...'~
-

i

-.-

11

!

...

fiquur A-2: groep 3; codenummer 0289539

®

I

CD

figuur A-3: groep 4: codenummer 0295892

5

figuur A-4: groep 5: eodenummer 0363474

Produktstadia voorbeeldprodukten:
Fale-eel:
2

21:
22:
23:
24:

pijp-flens samenstelling: geheeht + gelast
bevestigingsplaatsamenstelling: geheeht + gelast
21 + 22; geheeht
23: gelast (= eindprodukt 2)

3

31:
32:
33:
34:
35:

pijp-flens samenstelling: geheeht + last
31 + bevestigingsplaat; geheeht
32; gelast
33 + 2 e bevestigingsplaat; geheeht
34; gelast (= eindprodukt 3)

4

41: pijp-flens samenstellingi geheeht + gelast
42: 41 + bevestigingsplaat; geheeht
43: 42: gelast (= eindprodukt 4)

5

51: pijp-flens samenstellingi geheeht + gelast
52: 51 + bevestigingsplaati geheeht
53: 52: gelast (= eindprodukt 4)

Laseel-89:
In Laseel-89 wordt produkt 3 gemaakt.

6

Routing
De onderstaande routing-flow-chart qeldt voor elk produkt in de
FALC-cel.

~
toevoeren

en plaatsen
losse onderdelen

I
< hechten

<---------------------------,

<--------------------------------------~

I
(controleren)
I

afvoeren naar
tijd. opslagplaats

I

toevoeren en plaatsen
vanuit tijd. opslagplaats

I
I
(controleren)
I

> lassen

>----------~

afvoeren
buiten cel

I
Einde

afvoeren naar
tijd. opslaqplaats

I

toevoeren en plaatsen
vanuit tijd. opslaqplaats

>

fiquur A-5: Algemene routing van de voorbeeldprodukten
De functie
meegenomen.

controleren

zal

bij

deze

opdracht

niet

worden

Per voorbeeldprodukt en per stadium van het voorbeeldprodukt is
op de volgende bladzijde aangegeven welke functies moeten worden
doorlopen.
Opmerkinq:
Bij produkt 2 wordt het eerste stadium (halffabrikaat 21)
tijdelijk opgeslagen. Vervolgens wordt halffabrikaat 22 qehecht
en gelast. Als dit gebeurt is wordt halffabrikaat 21 uit de
tijdelijke opslaqplaats toegevoerd.
Bij functiescheiding B is door het qebruik van universele
draagblokken de tijdelijke opslaqplaats aIleen voor halffabrikaat
21 nodig.

7

nr/
stadium
2

3

4

5

toev. en toev. en hechten
plaatsen plaatsen
van bui- uit T.O.
ten cel

21
22
23
24

X
X

31
32
33
34
35

X
X

X
X

X

41
42
43

X
X

51
52
53

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

lassen

X
X
X

X
X

afvoeren afvoeren
buiten
naar
cel
T.O.
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

tabel A-2: routing per produktstadium

Bewerkings- en transporttiiden algemeen:
Bewerkingstijden
Plaatsen:
- toevoeren/plaatsen: 4 sec. per onderdeel
- fixeren: 2 sec.
(bij functiescheiding B worden de onderdelen niet gefixeerd op de
universele draagblokken)
Hechten:
- 3 hechtlassen tussen de onderdelen
- 6 sec. per hechtlas (incl. manipuleren)
Lassen:
- lassnelheid: 8,7 mm/s
- manipuleren: 2 sec. voor het begin van het lassen
4 sec. tussen de onderdelen
2 sec. na afloop van het lassen
Afvoeren:
- losmaken fixering: 1 sec.
- afvoeren (half}produkt: 4 sec.
(Bij functiescheiding B is er geen fixering)
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Draagblokwisseling:
- 15 sec.
Transport- en overzettijden:
- snelheid transportbaan: 0,24 m/s
- hefdwarseenheden:
- overzetten naar zijbaan (90°):
- inrijden
: 2,8 sec.
- heffen
: 3,5 sec.
- uitrijden
: 2,8 sec.
- overzetten naar teruggaande baan (180·):
- inrijden
: 2,8 sec.
- wachten, heffen,
rijden, dalen
: 7,5 sec.
- uitrijden
: 2,8 sec.
- overzetten naar manipuleertafel:
- inrijden
: 2,8 sec.
- heffen
: 8.0 sec.
- dwarstransport
: 5,5 sec.
- heffen (positioneren) : 2.5 sec.
- dalen (positioneren)
: 6,0 sec.
- dwarstransport
: 5,5 sec.
- dalen

: 10,0 sec.

- uitrijden

2.8 sec.

Het positioneren van de draagblokken in de transportbaan voor de
bewerking bij het werkstation kan plaatsvinden is inbegrepen bij
de bewerkingstijden per functiescheiding (zie bladzijde 11)
- heffen : 2,5 sec
- dalen
: 5,5 sec
Bijzondere werkstations:
- Werkstation To/Dm/A bij functiescheiding 0:
heffen (positioneren)
loskoppelen
afpakken
dalen (einde positioneren)
transport
heffen (positioneren)
draagblokwissel
dalen (einde positioneren)
transport
heffen (positioneren)
plaatsen
fixeren
dalen (einde positioneren)
Afvoeren:
Wissel + plaatsen:
Wissel + plaatsen twee onderdelen:

2.5
1

4

5.5
3

2.5
15
5.5
3

2.5
4 (per onderdeel)
2

5.5
42 sec.
56 sec.
60 sec.

(produkt 2)

9

Bij aIleen afvoeren is er geen toevoeren van een halffabrikaat
uit de tijdelijk opslagplaats; positioneren, plaatsen en
fixeren vervallen.
- Werkstation Om bij functiescheiding B
indien te bewerken produkt in dezelfde
mal wordt gehecht als bewerkte produkt
indien te bewerken produkt in andere
mal gehecht moet worden; wisselen mal en
transport tussen P/H naar om
Zie ook Infostrecke nr.5 in bijlage H

o sec.
42 sec.
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Bewerkingstijden per produkt per werkstation voor elke functiescheiding
AIle tijden zijn inclusief het positioneren van het draagblok
(8 sec.)
Tabel A-4: Functiescheiding A
produkt
stadium
2

H/L

A

om
23
23
23
23

18
14

13
13
13
13

58
26
42
26
65

14
14
14
14

13
13
13
13
13

23
23
23
23
23

18
14

59
26
54

14
14

13
13
13

23
23
23

18
14

48
26
64

14
14

13
13
13

23
23
23

18
22

31
32
33
34
35

18
14

41
42
43
51
52
53

5

To/A
To

57
87
26
41

21
22
23
24

3

4

T

14

Tabel A-5: Functiescheiding B
produkt
stadium
2

3

4

5

*:

V~~r

T/A
T

A

P/H

21
22
23
24

8*
12*
12

31
32
33
34
35

8*
12

54
46

12

46

41
42
43

8*
12

51
52
53

8*
12

12

52
60
62

12

L

om

39
51

42
42
42
42

41
40
42

12

65
54
46

12

54
52
46

12

41

40
64

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

het toevoeren van een nieuw produkt vindt altijd afvoeren

12
van een eindprodukt plaats. Oaardoor vervalt het positioneren bij
het toevoeren.
Tabel A-6: Functiescheiding C
produkt
stadium

T

A

H/L

Om

2

21
22
23
24

18
22
18
14

13
13
13
13

57
87
26
41

23
23
23
23

3

31
32
33
34
35

18
18
14
18
14

13
13
13
13
13

58
26
42
26
65

23
23
23
23
23

4

41
42
43

18
18
14

13
13
13

59
26
54

23
23
23

5

51
52
53

18
18
14

13
13
13

48
26
64

23
23
23

Tabel A-7: Functiescheiding 0
produkt
stadium

T

H/L

To/Om/A

2

21
22
23
24

18
22

57
87
26
41

42
60
56
42

3

31
32
33
34
35

18
14

58
26
42
26
65

56
56
56
56
42

4

41
42
43

18
14

59
26
54

56
56
42

5

51
52
53

18
14

48
26
64

56
56
42

14

13

Tabel A-7: Lascel-89
produkt
stadium
3

31
32
33
34
35

T

18
14
14
14
14

H/L

58
26
42
26
65

A

13
13
13
13
13

14

BIJLAGE B: Toelichting functiescheidingen
In deze bij lage worden de vier functiescheidigen A tim D kort
toegelicht.
Functiescheiding A
Functiescheiding A heeft de volgende werkstations tot gevolg:
- Werkstation T
Op deze plaats worden onderdelen van een geordende plaats
buiten de eel in de FALC-cel gebracht en in een draagblok
geplaatst. Het draagblok wordt na het inrijden gepositioneerd
door een positioneerinrichting die het draagblok een stukje
optilt. Na het plaatsen van de onderdelen, worden de onderdelen
met behulp van klemmen in de mal gefixeerd.
- Werkstation H/L
Er wordt gelast op een manipuleertafel. Het draagblok met het
produkt wordt met behulp van een overzetter op deze
manipuleertafel getild. De lasrobot legt eerst de hechtlassen
en last vervolgens het produkt (meestal in een ander draagblok)
af.
- Werkstation To
Omdat er draagblokwisselingen plaats moeten vinden, wordt het
produkt op een tijdelijke opslagplaats gezet. Bij dit
werkstation wordt zowel de afvoer naar als de aanvoer ui t de
tijdelijke opslagplaats verzorgd.
- Werkstation DIn
De verschillende specifieke draagblokken Z1)n opgeslagen in een
draagblokmagazijn. Bij dit magazijn wordt het oude specifieke
deel van de universele basis getild en bijvoorbeeld via een
bovenliggende rails weggereden. Het nieuwe draagblok, dat al
klaar ligt kan boven de universele basis worden gereden en er
op worden geplaatst.
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Functiescheiding B (naar Grooten)
Deze functiescheiding wordt uitgebreid toegelicht in [lit.2].
De werkstations zijn: T/A, P/H, L,

om

- Toevoer/Afvoer station
In dit werkstation vindt het toevoeren van losse onderdelen
plaats en het afvoeren van eindprodukten. Ook vindt het
afvoeren en toevoeren van halffabrikaat 21 plaats (zie ook
bijlage A-4)
- Plaats/Hecht station
Hier worden losse onderdelen en halffabrikaten in een hechtmal
geplaatst, vervolgens gehecht en tenslotte op een uni verseel
draagblok geplaatst.
De uitvoering van het P/H-station is zoals in de onderstaande
tekening is weergegeven.

hechtmal

---->

D

universeel
draagblok
met onderdelen/gehecht prod

robot

--- ->

figuur B-1: uitvoering P/H station
De produktdrager met de losse onderdelen komt in het
werkstation. Een robot plaatst de onderdelen in een hechtmal
die op een zijtak staat opgesteld. Na het plaatsen worden de
onderdelen in de hechtmal gehecht, waarna de gehechte
samenstelling op de produktdrager wordt geplaatst. De hechtmal
kan op zijn plaats blijven als de volgende variant hetzelfde
is. Zoniet, dan moet de hechtmal worden gewisseld.
Zoals op de tekening is te zien kan het P/H-station on-line,
eenrichtingsbaan staan.
De wisseling kan het best via de zijtak geschieden. Hierdoor:
komen de hechtmallen niet op de hoofdtransportbaan en zijn
er op deze baan slechts identieke universele produktdragers
aanwezig
is er geen dwarstransportstation nodig
zal het werkstation Om in of langs de (off-line) zijtak
komen
- Las-station
Bij werkstation L zullen de gehechte samenstellingen op de

16

universele draagblokken arriveren. Hier kan of aIleen de
samenstelling worden overgezet naar de lasplaats of de totale
produktdrager met samenstelling. Volgens [lit.2] is het eerste
alternatief optimaler. Het voordeel van het tweede alternatief
is echter dat de transportbaan vrij blijft. Aangezien er al
apparatuur is aangeschaft voor het tweede alternatief zal hier
van worden uitgegaan.
- Draagblokmagazijn
I
In het draagblokmagazijn vindt alle~~ wisseling plaatst van de
hechtmal. Zoals hierboven is vermeld~_kan het magazijn ~ich het
beste aan een zijtak bevinden, verbonden met het P/H-station.
Bij deze functiescheiding is de routing door het ontbreken van de
draagblokwisseling heel eenvoudig. De produktrouting begint bij
het T/A-station waar onderdelen worden toegevoerd. Vervolgens
gaan deze onderdelen naar het P/H-station. Vandaar wordt het
gehechte produkt op een uni versele produkt drager naar het Lstation getransporteerd. Tenslotte gaat het produkt weer naar het
T/A-station waar of een onderdeel wordt toegevoerd of het
(half)produkt wordt afgevoerd.
Onafhankelijk hiervan vindt hechtmaltransport· tussen P/H en Om
plaats.
Bij voorbeeldprodukt 2 is de routing in principe iets
ingewikkelder. Halffabrikaten 21 en 22 worden samengevoegd tot
halffabrikaat 23. Halffabrikaat 21 moet daarom op een tijdelijke
opslagplaats komen te staan, om in een later stadium bij
halffabrikaat 22 te worden geplaatst. De tijdelijke opslagplaats
wordt bij werkstation T/A gekozen, zodat het halffabrikaat zoals
elk ander onderdeel kan worden afgevoerd en weer toegevoerd. De
routing blijft dan hetzelfde.

Functiescheiding

C

Werkstations: T - A - H/L - Om
- Zie voor beschrijving
functiescheiding A

werkstations

- Werkstation Toevoer/plaatsen
Op deze plaats worden zowel de
tijdelijke opslagplaats toegevoerd,
vanaf een plaats buiten de cel.

H/L

en

Om

bijlage

halffabrikaten vanaf de
als de losse onderdelen

- Werkstation Afvoeren
Hier worden zowel de halffabrikaten naar de tijdelijke
opslagplaats afgevoerd, als de eindprodukten naar een plaats
buiten de cel.
Om deze functiescheiding mogelijk te maken is het noodzakelijk
dat de tijdelijke opslagplaats zowel aan het toevoer- als aan het
afvoer-station grenst. Een robot, die centraal in de tijdelijke
opslagplaats is opgesteld, kan beide werkstations bedienen.
Aangezien de tijdelijke opslagplaats slechts een zeer beperkt
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aantal produkten hoeft te bevatten, zal het bereik van de robot
niet bijzonder groot hoeven te zijn.
De tijdelijke opslagplaats bevat:
- halffabrikaten die wachten op een draagblok dat gewisseld moet
worden. Bij een aantal van 15 draagblokken in het systeem,
zullen dat nooit meer dan 10 halffabrikaten zijn
- hal ffabrikaat 21 van produkt 2, dat wacht tot het samen met
halffabrikaat 22 in een draagblok wordt geplaatst (zie ook
bijlage A voor de produktroutings)
De tijdelijke opslagplaats
hieronder is geschetst.

kan

er bijvoorbeeld uitzien

zoals

afvoer
plaats
prod.

toevoer
plaats
onderd.

tijdelijke opslagplaats

D

toevoer
station

afvoer
station

robot

hoofdbaan

--->

figuur B-2: uitvoering tijdelijke opslagplaats, T-station en
A-station

Functiescheiding D
De werkstations zijn: T - HlL - To/Dm/A
Zie voor toelichting op het Toevoer-station en het Hecht/Lasstation functiescheiding A
- Tijdelijke opslagplaats/Draagblokmagazijn/Afvoer-station
In dit werkstation worden veel functies bij elkaar gepakt. De
gecombineerde functies passen echter heel logisch bij elkaar.
Gedurende het volledige assemblage-proces moet meermalen van
(specifiek) draagblok worden gewisseld. Het wisselen van dit
specifieke deel vindt plaats in het draagblokmagazijn. Voordat
de wisseling kan plaats vinden moet het produkt van het
draagblok worden genomen en op een tijdelijke opslagplaats
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worden qezet.
Als deze opslaqplaats zich voor het
draagblokmagazijn bevindt, vindt er nauwelijks transport van
lege draagblokken plaats.
Om twee redenen is het loqisch ook de afvoerfunctie in di t
werkstation te combineren:
afvoeren en weqzetten op de tijdelijke opslaqplaats zijn
dezelfde handelnqen
na het afvoeren van een eindprodukt vindt (evenals na het
wegzetten op de tijdelijke opslaqplaats)
altijd een
draaqblokwisselinq plaats
Op de tijdelijke opslaqplaats bevindt zich nu in principe
slecht een halffabrikaat, namelijk het halffabrikaat waarvor
het draagblok gewisseld wordt. Ook halffabrikaat 21 van
produkt, dat wacht tot het samen met halffabrikaat 22 in een
draagblok wordt qeplaatst kan er zich bevinden (zie ook bijlage
A voor de produktroutinqs).
Het werkstation
qeschetst is.

kan

er

bijvoorbeeld

uitzien

zoals

tijdelijke
opslaqplaats

c==J rObro_t__________
overzetter

aanafvoe r
plaat s

draaqblokmagazijn

---> hoofdbaan

fiquur B-3: uitvoerinq To/Dm/A-station

hieronder
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BIJLAGE C; Yan/naar matrices
uitgangspunt bij het opstellen van de van/naar matrices zijn de
draagblokroutings.
Eerst wordt per produkt de produktieverhouding vermenigvuldigd
met het aantal keer dat binnen de routing van dat produkt
transport van draagblokken van het ene werkstation naar de andere
plaats vindt. Vervolgens worden van de verschillende produkten
deze waarden opgeteld. Dit kan worden gedaan voor aIle mogelijke
transportwegen. De nu verkregen getallen zijn een indicatie voor
de transportintensiteit van aIle tranportwegen.

Falc-cel
FUnctiescheiding A
Uit de routing per produktstadium zijn de draagblokroutings af te
leiden. Deze draagblokrouting heeft onderstaande van/naar matrix
tot gevolg.

van

naar
T

T
H/L

H/L
90

-

To/A

53

61

Dm

37

-

To/A

Dm

-

-

151

151

114

Tabel C-1: Van/naar matrix functiescheiding A
Volgorde:

T

- H/L - To/A - Dm - T

FUnctiescheiding B
De routing is bij deze functiescheiding zeer eenvoudig. De
draagblokken lopen a1 tijd van werkstation T/A naar werkstation
P/H, van werkstation P/H naar werkstation L, en van werkstation L
weer naar werkstation T/A.
Onafhanke1ijk hiervan vindt
hechtma1transport plaats van het P/H-station naar het Dm-station.
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van

naar
T/A

P/H

L

om

+

-

-

+

+

T/A
P/H

-

L

+

-

om

-

+

-

Tabel C-2: Van/naar matrix functiescheidinq B
Volgorde: T/A -

P/H -

L

(om op zijtak van PH)

Functiescheidinq C
Bij deze functiescheidinq
volqende routinq doorlopen:
Om - T - H/L - A - Dm

van

naar
T

zullen

H/L

A

om

+

-

-

T
H/L

-

A

-

-

Om

+

-

+

de

draaqblokken

altijd

de

+

-

Tabel C-3: Van/naar matrix functiescheidinq C
De afvoer- en toevoermodule moeten zich echter altijd naast
elkaar bevinden. Er is qekozen voor de volqorde:
H/L - A - T -

om -

H/L

Functiescheiding D
De volqende twee draaqblokroutinqs zijn mogelijk:
- To/Om/A - T - H/L - To/Om/A
- To/Dm/A - H/L - To/Dm/A
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naar
van

T

H/L

To/Dm/A

-

90

T

-

H/L
To/Dm/A

lSl

90

61

Tabel C-4: Van/naar matrix functiescheiding D
Volgorde: T - H/L - To/Dm/A - T

Lascel-89
AIleen voorbeeldprodukt 3 zal voorlopig
gemaakt.
De routing is altijd: T - H/L - A - T
van

in deze

naar
T

T
H L

-

A

+

H/L

A

+

I

+

-

Tabel C-S: Van/naar matrix functiescheiding Lascel-89

eel

worden
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BIJLAGE OJ Proqrammeerbenaderingen bij simulatie-software
De

de
a:
b:
c:

computer-software voor simulatie is opgebouwd volqens een van
volqende drie benaderinqen.
actiebenaderinq
eventbenaderinq
procesbenaderinq

Hieronder
inhouden.

zal

kort

worden

beschreven

wat

deze

benaderinqen

a: Actiebenaderinq (activity-scanninq)
Het model is beschreven in de vorm van acties met bijbehorende
condities. Indien een conditie zich voordoet zal de actie worden
uitqevoerd. (if c then a)
Het model bestaat dUs ui t losse acties en is zodoende zeer
onnatuurlijk opqebouwd.
b: Eventbenaderinq (event-scedulinq)
Het model is beschreven in events met bijbehorende procedures.
Een event is een qebeurtenis. Op een van te voren bekend tijdstip
(eventtijd) vindt een event plaats en moet de procedure worden
uitqevoerd.
Bij het uitvoeren van de procedures wordt de zqn. eventtijdenlijst voortdurend bijqewerkt.
Met betrekkinq tot a kan worden opqemerkt dat bij de eventbenaderinq acties die nauw verband met elkaar houden bij elkaar. zijn
genomen tot procedures.
c: Procesbenaderinq
Veel events houden verband met elkaar. Bij de procesbenadering is
hier rekening mee gehouden. Het hele systeem wordt beschreven in
een aantal processen I die elk voor z ich het gedraq van een
component, een levend object, uit het systeem beschrijven. Deze
benadering kan daarom ook voor de besturinq van de componenten
gebruikt worden.
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BIJLAGE E: OVerzicht simulatiepatketten
Van de onderstaande simulatiepakketten
verkrijgen op het I.T.P ..

was

informatie

te

Dosimis-3
prijs:

DM
50.000;
grote reductie mogelijk non-profit
instellingen
hardware: micro-VAX / PC-MSOOS / UNIX-SUN
modell.: -/+
De gehele modellering geschiedt via transportbouwstenen.
Zeer geschikt voor assemblage-lijnen.
Minder geschikt voor job-shop situaties.
uitvoer: -/+
animatie: ja
progr.:
ja
info:
I.T.W. Dortmund (W-Dld)
opmerkingen: I. T . P. gebruikt pakket in 1 icentie. Er wordt per
project een percentage afgestaan. De ervaring is
echter nog beperkt.
(In bijlage G is uitgebreide informatie te vinden)
MAP 1
prijs:
DM. 20.000
hardware: mini/mainframe
modell.: +, geen ervaring bij I.T.P.
uitvoer: +, idem
animatie: nee
progr.:
ja, in Fortran
info:
TESO, Erkrath, W-Dld
opmerkingen: kostenanalyse niet standaard ingebouwd
SIMFACTORY
prijs:
?; volgens I.T.P. duur
hardware: IBM Compatible
modell. : +
uitvoer: +
animatie: ja
progr.:
nee
info:
CACI; Amsterdam
opmerkingen:
TAYLOR, The Dynamic Analyst
prijs:
hardware:
modell.:
uitvoer:
animatie:
progr. :
info:

,8.200,-; voor educatieve doeleinden ,4.300,IBM-XT/AT/PS2 of compatible; 640 kB; vaste schijf

+
+
ja
nee
producent: F&H, Tilburg

24

opmerkingen: speciaal voor vraagstukken van geringe omvang en adhoc problemen: educatief; bij problemen kan een
beroep worden gedaan op de makers.
(in bijlage F is extra informatie te vinden)
WITNESS
prijs:
f28.000,hardware: IBM-AT of compatible;
640 kB;
harde schijf:
VAX/microVAX
modell. : -/+
uitvoer: +
animatie: ja
progr.:
ja, met simulatietaal SEE WHY ({55.000,-)
info:
ROCOMP, Eindhoven
opmerkingen: het is mogelijk WITNESS te koppelen aan SEE WHY
waardoor zowel de modelleringsmogelijkheden als de
prijs aanzienlijk toenemen.
XCELL+
prijs:
OM 15.000 (voor non-profit instellingen)
hardware: IBM-AT
modell. : +
uitvoer: +
animatie: ja
progr.:
nee
info:
TESO, Erkrath, W-Old
opmerkingen: geen transporttype, ~ snelheid materiaalstromen
AIle pakketten werken menu-gestuurd.
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BIJLAGE F: Toelichting TAYLOR, The Dynamic Analyst
prijs:
hardware:
animatie:
proqr. :
info:

f8.200,-: voor educatieve doeleinden f4.300,IBM-XT/AT/PS2 of compatible; 640 kB; vaste schijf
ja
nee
producent: F&H, Tilburq

Taylor,
the dynamic analyst is speciaal ontworpen voor
vraaqstukken van qerinqe omvanq en ad-hoc problemen. De
toepassinqsqebieden zijn job-shop of flow-shop situaties. De
modellerinq van transportelementen is te beperkt voor simulatie
van F.M.S.-systemen. Taylor lijkt zeer qeschikt voor educatieve
toepassinqen.
Modellerinq:
- Lay-out op eenvoudiqe Wl.] ze te modelleren; de flow van de
produkten is eenvoudiq te definieren.
Er zijn 5 lay-out elementen: machines; arbeid; transport;
opslaq; conveyer.
Aan elementen toe te wijzen eigenschappen zijn o.a.:
beschikbaarheid,
faalqedraq,
qereedschapswissel, benodigde
arbeid.
Uitgebreide prioriteitsregels.
- Kostenmoqelijkheden.
Beperkte modelleringsmoqelijkheden ten aaanzien van transport.
Draagblokken niet te modelleren. Het is namelijk onmoqelijk om
produkten aan elementen, bijvoorbeeld andere produkten te
koppelen.
Montage-elementen ontbreken;
samenvoeqen van produkten
onmogelijk.
uitvoer
- Grafieken: bezettingsqraad; wachtrijlengtes.
Doorlooptijden, ook over bepaalde qedeeltes.
Files: moqelijkheden om informatie op te slaan en in andere
simulaties te gebruiken.
Reports:
uitqebreide mogelijkheden om rapporten met
uitvoergeqevens te laten printen.
Aanvulling
~ij.de nie~we versie.van 'Taylor, The Dynamic Analyst' die vanaf
Junl. 1989 l.n he~ ?eZl.t van het I.T.P. ~S, zijn er weI montage en
demon~~ge .~ogell.Jkheden. Door deze ul.tbreidingen zal het weI
mogell.Jk zl.Jn draaqblokken te modelleren.
Door de beperkingen van 'Taylor' ten aanzien van het modelleren
van transportbanen zal dit pakket waarschijnlijk toch niet
geschikt zijn voor simulatie van de FALC-cel.
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BIJLAGE G: Het simulatiepakket Dosimis-3
Algemene informatie
- Prijs:

± OM 50.000. Korting voor non-profit instellingen.
I.T.P.
gebruikt het pakket in licentie. Bij
commercieel gebruik wordt een percentage afqestaan.

- Hardware:

micro-Vax: Unix-sun: PC versie in voorbereiding
- In het beg in van de opdracht is qewerkt met een
micro-vax versie. Deze versie was met de beschikbare
aparatuur zeer gebruiksonvriendelijk. De lay-out van
het model was bijvoorbeeld niet op het beeldscherm
te zien.
- Later in de opdracht kwam de UNIX-Sun versie
beschikbaar. Deze heeft qedraaid op een Sun 3/60
werkstation met kleurenmonitor. Een kleurenmonitor
is niet absoluut noodzakelijk, maar weI sterk aan
te raden.

- Adres:

Ontwikkeling:
Fraunhofer-Institut fur
Warendistribution (ITW)
Emil-Figge-Str. 75
4600 Dortmund 50
West-Duitsland,

Transporttechnik

und

Verkoop:
Simulationsdienst-Ieistungszentrum GmbH (SDZ)
Emil-Figge-Str. 75
4600 Dortmund 50
West-Duitsland
Bouwstenenoverzicht:
graden

Simulatie-outputi

Definities

bezettings-

De komende bladzijden zijn gedeeltes van de handleiding van
Dosimis-3 afgedrukt.
- Op bladzijde 27 tim 35 worden de bouwstenen waarmee modellen
worden opgebouwd uitgebreid beschreven.
- Op bladzijde 36 tim 41 handelt over de de output-gegevens die
na een simulatie op te vragen zijn.
De definities van de bezettinqsgraden staan niet in de
handleiding. De op pagina 42 en 43 afgedrukte bladzijden zijn
uitgereikt op een users-group bijeenkomst.
Een toelichting bij
de definities:
als een bouwsteen
• Freiplatzgesteuert • is, houdt dat in dat een nieuw obj ect het
bouwsteen pas kan betreden als het vorige object het bouwsteen
helemaal verlaten heeft. Omdat in oude versies van Dosimis-3 het
gebruik van Freiplatzsteuerung nogal wat problemen opleverde, is
het niet bij werkstations toegepast. Bij off-line opqestelde
werkstations maakt het overigens voor de loop van de produkten
niets uit. AIle overzetters zijn weI Freiplatzqesteuert.
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2.1. Die Bausteinebene

2.1.2. Die Senke

Ocr Simulator enthllt eine Reihe von Bausteintypen. die im folgenden mit ihrer pndlegenden Funktionsweise bescluieben wen:len. Die Bausteine aBer Typc:n werden Uber Vcrbindungsknoten miteinandcr gekoppelt. Die Knofen dienen in del' Simulation als Melder.
die InfOl1Dltionen zwischen den Bausteinen Ubermitte1n.

Die Objekte treten wie bc:reits oben erwIImt nlCh ibrem Systcmdurc:blauf an woh1delinienen Stellen aus dc:m System aus. Die Austrittspunkte wen:Ien dun:h den Bausteintyp
"SENKE" modelIien.

Bei den Vc:rhindungen von Bausteinen gibt es Restriktionen. die am Bode der Beschrelbung der Bausteinebene auficlistet sind.

2.1.1. Die QueUe
In Materialf1uBsystemen wetden Materialien, die sich eventue11 unteteinander stark unterscheiden, dutch das System hindurchtransportien. Sie tmen an bestimmten Stellen in das
System ein, wen:len transportic:rt, bearbeitet, montien oder dcmontic:rt, und verlassen das
System an ebenfalls wohldef1l1ienen Stellen. Die Bintrittspunkre des Materials werden mil
clem Bausteintyp ~QUELLE" abgebildet.

In der Senke werden die Objekte aufgc:nommen und DICk Ablauf einer ZciISpllDDC (Senkentala) aus dem System entfemt. ]ede Senke besitzt einen Binpnl, der mit einem anderen
Baustein des Systems vermUpft ist. Bin Objekt, das in die Senke einflhrt. gibt den
Verbindungsknoten am Engang sofort frei. Die Kapazillt del' Senke i.st ein Objeb.1O daB
jedes weitete Objekt erst Dach Ablauf des Senkentakts in den BIUSICin eintreten kana.
Ocr Senkentakt dient zur Modellierung cines Abnabmeprozcsses. der nur beschrlnkt Objekte aus dem System entfernen kann. Bc:ispiele hierfilr sind Stapler und Replftmferzeuge
(RFZ). Die Dauer dcr Zeitspanne wird mit einer del' Vc:rtei1ungsfDDktioD e:rmindt die auf
del' Strategiec:benc: crIdIn werdea.
'

In einer QuelIe laufen wllbrend der Simulation zwei unabhIlnaige Promse ab, ein Oenerierungs- und ein AbgabeprozeB. Ocr Oenerierungsproze8 crzeU(t. <lie Objekte und weist
ihnen aemd einer zu def1l1ierenden Strateaie einen oder mehn:re Objdcttypen zu. mit dencn
sie in bezug auf ihr Routing- und Bearbeitungsverhalten unterschieden werden kDnnen.
Dieser Proze8 wird auf del' Strareaieebene genauer bescbrieben..

Ocr AbgabeprozeB sorgt dafllr, daB die generienen Objekte an das System Ilbergeben
werden. Die Quelle besitzt einen Ausgang, der mit einem anderen Baustein verbunden is!. .
Die Objekte sind in einer Liste gesammelt, die gem18 del' OenerielUDgszeitpunkte aufsteigend sortiert is!. FiIr das erste Objekt (mit clem frIlhesten Generierungszeitpunkt) wird festgestellt, ob del' Nachfolgerbauste1l1 aufnahmcbe&eit ist.

Sollte dies del' Fall sein, so wird das Objekt an diesen Baustein abgegeben. Ansonsten wird
der Proze8 bis zur FIeimeldung des Nacbfolgerbausteins angehalten.

BUd 2.2: DIs Senkensymbol

2.1.3. Die Forderstrec:ke
In Stetigffirdersystemen findet man hliufig Ftirderabschnitte. innerhalb derc:r die Objekte
nieht aufeinander auffahrc:n ktinnen. Die entsprc:cbenden Tcchnologien sind etwa die
Band-, Ourt- oder Tragkettentbrderer. Solehe StreCkeD werden Its "FORDER.
STRECKEWabgebUdet.

Eine Ftirderstrecb besitzt je einen Bingang und einen Ausgan&. ihre Aufnahmekapazitlt
wird dun:h ibre Ulnge und die Unge der zu transponierenden Objekte beltimmt. Die
ObjeIalJInge ist in einer FOrderstrecb flir alle Objetttypen &ieich.
En Objekt tria am Eingang in die FiSrderstrecke an und belegt diesen satangc. bis es mit
voller Ulnge eingefahren iSL Danacb wild der Verbindungsknocen am Eiogang tmgegeben
u~d d~s Ob.jekt in konstantem Abstand.zu sein~n VorJlingem zum Ausgang transponien.
FUr el~ O~Jekt. dIls den Ausgang. etTC1c~t, wird Ubc:rp!iift.·~ es in ~en naehfolgenden
Baustem emfabren kann. Sollte eme Wetterfahrt mO&ilch sem, so wird es ohne weitete
Vc:rzOgerung an diesen Baostein abgegeben.

Bild 2.1: Das Quellensymbol

1st eine Weiterfahrt nicht maglich, so wird die gesamtc: F6rderstreclte angebalten. Wlihrend
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abgegeben. wenn alle Stauplltze bclegt sind.. WIhrend del' AUlfIhrt eiDea Objektpulks isl
die Einfabn cines Objekts in die PuIkstRdte Dieht mIJ&Iicb.

der Wartezeit, in der die Stn'.Ck:e stcht. wird also kciD Objekt weitergeflSIden. Auch ein
Objekt. do den Bingang der FOnienrn:cke (und demit den Ausgang des Vorglngerbaostems) blockiert, gibt den zugeh6rigen Verbindungsknoten erst frei. wenn nach cinem
emeute:n Start der FOrdczsueckc cine voUstlndip Einfahn mol" ist.

Die Abgabesttalegie kann dahingehend vetlndert werden. daB bereitl einzelne Objekte
abgegeben werden kOnnen. oder daB em nach unvol1stlndipr ~ ausfahrea dad.
weil in einem definicrten Zeittaum scit der letzten Einfabn bin wetlel'el Objekt in die
Pulkst.reckc cingefahrea ist. Diese Zosatzstratepen ac:qen 1m EinzeJfall dId'Ui' daB cine
PulkstrecIce nicht UDI1Gcillanp bIockien blcibt.
•
Auch fUr die Pulbtreclce win! do Symbol lUI BDd 2.3 vcrweadeC.

2.1.'. Die BearbeituDlsstatioD
BDd 2.3: DIs Symbol cincr Saecm

In fast allen MaterialfluBsystemeD ODd insbesondere in Fertipaasanlalea werden die
Objekte bearbeitet ODd verlndert. Bcispielsweise werden ~mlun
mten kommissioniert, Karossen lIcIciert, osw. Die Abbildung dicier ~~
enordcrt einen Stationstyp. der lis "BBARBE11UNGSSTA'nON" hezcicbDCC win!.

2.1.4. Die Staustreeke
Die zweite Form cines F&derabschnitts wird Ills "STAUSTRECKE" bezeichnet. Sic unterscheidet sicb von der oben beschriebenen F&dersuecke dadureh. daB die Objekte aufeinandel' auffahrea kllnnen. Auf diese Weise werden staufllhige Stedgf'iSrdeldcment (z.B. RoI1enf'Orden:r
mit mehreraJ Antrieben) oder auffahr&esteuer EBB- hzw. FTS·Puffer -6~-"-.
bildet.

'

Eine Bearbeitungsstation besitzt einen Binpng ODd einen Ausgan, ODd kana ItetS DIll' cin
Objekt aufnehmen.. Die Bcarbeitung erfolgt auf einem Stauplatz. auf clem cia Objekt fUr die
Dauer der Bearbeitung angehalten wild.

~~:!!=g~~:::~:;,r:=~~~==m':I:

Eine Staustrecke besitzt einen Bingen, BOwie einen Ausgen, and ist in cine feste Anzahl
von Stauscgmenteo aufptcilt. Diese AufteillUI, eqibt sicb durch die Position del' Anttiebe
oder Melder.

Objekts. bei del' cine objeJcttypabhlnJige Bearbeitun-it Wl'lln:ic&t ODd be:i ..das Objekt seinen Typ Indern bnn.
..
""".....

Ein Objekt, dis in cine StaUSll'CC.kc einfIhrt, gibt den Verbindungsknoten am Eingeng !rei.
wenn es das letzte Stausegment des Bausteins vollstlndig belegt. Danach wird dis Objekt
bis in dis vorderste nocb lUIbclep Stausegment weitenransportien. WenD das vorderste
Objeb an den Nachfolgetbauste1D abaeaeben werden kana, dann rilc:ken alle wanenden
Objekte om cin Stauseament vt'I'.

Die MOglichkeiten. wie die Bearbeitunpstation auf den Typ del Objekrs einwirla, WId wie
~e Bearbeitunpzeiten ~finicrt ~n, si~ in der Stratelleebene beschrieben. Au8erdcm
1St zu erwllhnen. daB die Bearbeltung besnmmter Objekttypea manueD erfol,en kann so
daB VOl Beginn der BearbeitunJ cin Werker angeforden werden muS. Die Einzelbeiten'ZQI'
manuellen Bearbeitung von ObJekten sind auf der Arbeitsbcreicblebenc edIoeert.
.

Zu Beginn einer Simulation kann cine StaUSt.ft:Cke mit Objekten initialisien werden. Auf
diese Weise k6nnen Fahrzeu,bahnhOfe mil Fahrzeugen bestUckt oder ein SYSlemvorlau(
verkilrzt werden. Die lnitialobJeIcte k6nnen dabei unterschiedliche Typen besitzen.

Aus flSrdenechnischer Sichl enolgt nur nocb die Abgabe des Objektl. wenn dic Bearbeitung abgeschlossen iSI und wenn der Nachfolgerbaustcin frei ist.

DIS Symbol fUr cine Staustrecke entspricht dem von BUd 2.3.

2.1.5. Die Pulkstreeke
Eine spezieUe Form ciner Staustrecke ist die "PULKSTRECKE". Sic hat dis gleiche fOrdertechnische Verhalten wie die Staustreckc. jedoch ist die Aufnahme and die Abgabe von
Objekten durch cine Sttategie eingeschrlnkt. Au8erdem kana cine Pulkstrecke nieht mit
ObjeJcten initialisien werden.

Die Pullcstrecke dient zur Ansammlung cines Objektpulks. Diese Art von Pulkbildung ist
_ beispidsweise in einenJ Palettierbereich zur Aufstauung von voUstlndigen Paleuenladungen
oder bei einem Arbeitsplatz, der
vide Objekte cines Typs nacheinander bearbei·
ten soIl, zur Vorsortierung sinnvoll
.spiel: Lackieranlagen).
Die Objekte werden im allgemeinen erst aus der Pulkstrecke an den Nachfolgerbaustein
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2.1.8. Der Aussehleuser

hIufI,

Eine ~eUere Form cines VerteilelemenlS. die In Stetiaflln:lenystemen
vawendet
win!. tSI del' ..AUSSCHLEUSER". Die tecbnisehe RealiIieruq VOD Auuebleasenl iIllCbr
vielflltig, beiseie,..weiJc werden dazu Pusher, Sehwcnbrme oder lCippriliea venteIIdct.
mit denen ein Objett aus ciner H.auptRlrcIarictulli abp;zweiJt wird.
Ein Ausscbleuser bat cincn Eingang and zwei AIJI8In&e. Die VerbIDdun, mit clem asten
Ausgang beiSt die HauplfOrderriebrun, and beschreibt im aUlCIDCinen CUIIIIl GaldeausIranSpon des Objekts. Die a.nc:IcR Verbinduna win! lis AlIIlCbJeusricblUDa ber.eicbnet and
ist immer cine Abzwciaunl VOD del' HauptRlnlerricbtunJ. Die Kapuitlt eiaa Auac:bJea.
sers betrlgt ein Objekt.
Ein Objekt, 'das in den Ausschleuser cinflbrt, Bibt den VedHndunplmoten am EinJIDI
frei, wenn cs die gcsamte Durcht&derstrecke zurOdcgelegt bat. Dann winl pmI8 e:I.ner der
auf der Strategieebenc beschricbenen Vertei1sttategien cntsc:hiedeIl. ob du CII:Ijeb
schleust werden muB..

1111,.

Bild 2.4: Das Symbol eincr Bearbeitungsstation

2.1.7. Das Vertellelement
FIlr cin Objekt ergebcn sicb in cinem MatcrialfluB blluH, TransfOnaitemativen, das heiSt,
daB der ObjektfluB an bestimmten Stellen des SlsteDlS vertcdt wird. Del' all,emeinSlc
Baustein, mit dem die Abbildung soIcher Vertcilpunkte im System ~&lich ist, hei8t
"VERTEU...ELEMENT".

DIs Vcrteilelcment hat cincn Eingang ond cinc variable Anzahl von Ausgllngen. aber
mindestens %Wei. Die Kapazitllt des VerteilelementS ist ein Objekt, so daB Slets nur ein
Objekt glciehzcitig vom Eingang zu eincm del' Ausgllnge transportiert werden kann. Del'
FOrderwca and die Rlrdergescbwindigkeit iSl zwischen dem Eingang und allen Ausgllngen
gleicb.

1st das del' Fall, so legt das Objekt nun noc:h den Ausschleuswea zurIck. be'VOr CI in den
entSprecbenden Nacbfol&erbaustein cinfahreD kana. Sonte die I>urchflln:lerrl auaaewllhlt worden scin. so kann das Objekt soron in den anderen Naehfolp.rbaustcin cinfabren. Dic Voraussetzuna fIlr cinc Wciterfahn in cinen der NlChfolp:rbiau.slleino iIllJldlr.
Iicb, da8 dieSel' aufnahmebereit ist.
.
SoUte es Dieht ~&lich sein. das Ziel zu bcstimmen. 10 wird das Objekt anaebalten. bit
eine eindeutige EotSCbeiduna nber den Weg gefIlIt werden kana DlrilberbinanJ ban fatgelear werden, daB auszuschleusende Objekte im Aussehleuser Dieht angebalteq wenk;g
dilrfen. Das bedeutet dann, da8 ein Objekt, das am Ausschleusauspnc anbalten mI.I8te,
wei) del' Nacbfolger Diehl aufnabmebereil ist, durch den Durohft!rderauSanl wcjIcrJrans..
~Wiid
-

Del' Ausgang, den ein Objekt anflhn. win! mit einer der VcrteilsU"ategien bestirnmt, die auf

del' SU"ategiecbenc nlIber edlIutert sind.

Bild 2.5: Das Symbol cines Vencilelements
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BM 2.7: DIs Scbwcnkb8Ddsymbol

BM 2.6: DIs Ausscbleuscrsymbol

2.1.10. Das Zusammenfiibrunlselement

2.1.9. Das Scbwenkband
Bin weiterer spezieller Vcncilbaustein fUr StetiaRm:lersYsteme ist durch dIS "SCHWENKBAND" ,egehen. Hierbei handelt es sich berder tecbnischen Realisierung um cin am
Eingang beweglich aufgeblngtes F&derband, das wahJweisc einen von zwei nKlglk:hen
Ausglngen InSChwenken bon. Die Schwenkung ban IOWOhI horizontal a1s auch vertikal
erfolgen.
Wie ohen bereits angedeutet hat dIS Schwentband einen Eingang und zwei Ausglnge. Das
prinzipielle Rmlertechnische Verbalten entspricht dem der FOrdcrstn:cke. es kommt led.ig.
Iich die Steuenmg zu den Ausglngen binzu. Welchen Ausgang ein Objekt antlhrt, win:! mil
einer der auf der Sttategieebene beschriebenen Vertcilsttalegien ennittell. Da die Veneil·
sttategien unlet' Umstlinden zuslandsabhlngig sind, kann dIS Ziel fUr cin Objekt erst ennit·
tell werden. wean es bis zu einem bestimmten Pun/a auf dem Band ttansponien wurde.
Diescr Pun1tt befindet sich gerade soweit von den Aosglngen entfemt. daB Boch zum
anderen Ausgang geschwenkt werden kann.

Das Analogon zum Verteilelement iSI das "ZUSAMMENFOHRUNGSELEMENT". Bs
dienl zur Abbildung des umgekebrten Falls, nImIich der Zunmmenflhron, von
ObjektflllsseD.
Beim Zusammenmhrungselement isl die Anzahl del Binilnge variabel, es ,ibl jedoch
mindestens zwei. AuBerdem gibl es geoau einen Ausgang. JJas fi!rdc:nec:Jmisbe Verhalten
entspricht dem des Veneilelements, das he18t, daB die AuCnahmelcapazilit ein Objekt beII'Ip
und daB die fbrderwege zwischen allen Binglngen und dem Ausgllll pieh isL
Aus welchem Eingang dIS nlchste Objekt in dIS ZulllDllDenfUhrunpelement cinfahren
dart. wird Uber eine der Vorfahnssttategien ermittelt, die auf der Strategieebene
beschrieben sind.

Die Schwenkung YOm crsten Au
zum zweilen Ausgang win:! aIs Offnuog bezeichnet.
der umgekehne Vorgang als Sc
Wenn fUr dIS vordcrste Objekt im Schwenkband
ist. so win:! diese im allgemeinen dun:hgeflihn,
eine Oifnuog oder SchUe6ung erti
wobei sich dIS FGrdcrband weiterbewegt. Sollte allcrdings die Offnungs. Inw. SchlieBzc:il
griS8cr als die noch erforderliche Transponzeit zum Bandende scm. so gibl es zwei unterschiedliche ~ichkeiten.
hn crsten Fall hlllt dIS Schwenkband. wenn das Objekt dIS Bandende erreicht hat, an. bis
die erforderliche Schwenkung beendet isl. 1m zweiten Fall wird auf cine Schwenlcung
verzichtet und das Objekt win:! durch den einacstellten Ausgang weitergefBJden.

BUd 2.8: Das Symbol eines ZusammenfUhrungselements
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1st. daB fUr jedcn EinpDl und jedea AUSIIUlI

2.1.11. Der Einschleuser

werden kann. Die einzige Bedingunl
mindcstens cin Pfad definiert sei.n moB.

In Stetigf&dcrsystemen wird blufi, ein spczieUes Zusammenfllhrungselement eingesetzt,
das aIs "EINSCHLEUSER" bezei.chnet wint. Die technischen Realisierungen sind meist
II.hnlich zu den Ausschleusem, es werden also Pusher oder Schwenkannc fUr die Einschleusun, eingesetzt.

Ocr Einaang. aus dem das nllchste Objekt in den Komplex-Knoteo einfIbrt, wird dmdl
eine der VorCabrtsstrategien bestimmt. Danach flhrt das Objck:t in den Baustein
wobei
zunlichst die Rmicrzeit versmcbt, die fUr aile Pfadc gilL Nach AbiauC diescr Zeit wird dI:r
Eingangsknoten freigegeben. Anschlie8end wird mit eincr del' Verteilscratefi!:n del Aidgang Cestgelegt, durchden das Objckt den Baustein verlassen solI. DU.Objekt wird DUD
llber den pCadabhlngigen zusltzlichen Rlrdcrwc& zum Auspna ttansportien.

Ein Einschlcuser besim zwei Einglnge und einen Auspng, wobei die Verbindung des
crsten Eingangs mit clem Auspn, die DurchRSrdenichtun" die ~ Verbi.ndun& die Emschlcusrichtung ist. Die AufDahmckapazirat beai&t aD ObjckL
Ocr Einganl. aus dem das nllcbste ObjeJet in den Einschleuscr einCabren dare, wird mit
eincr der au( der Strategieebene beschriebenen Vorfabrtsstrategien festgelcgt. Danach wird
das Objett entweder Uber den DurchRirderweg oder llber den Einschleusweg z.um Auspng
tranportiert. Wenn es den Auspng errcicht hat, wird der Verbindungsknoten am zugeh6rigen Einpng &cigegeben.

Nach der Abgabe des Objekts In den NachColged)austein dad cine erneute Einschleusung
erst mol gen. wenn das ObjeJrt vollstlndig in clen NachColgerbaustein eingeCahren ist. also
del Vcrbindungsknoren am Ausglng freigegebeD wurde.
(1\..<",.. 4. 41--_ )

em.

Wenn der NachColgerbaustein aufnabmcbereit ill. wird das Objekt abgegeben. Wenn IIIIJl
forden daB kein Objek:t im Komplex-Knoten anhalten dare. wird bereits VOI'der Einfahrt
ubeJprim, ob der Nachfolgcrbaustein auCnahmebereit isL ID diescm Fall bun also jcdea
Objek:t den Komplcx-Knoten ohne Behindenmg pusicren.
Die Oberprufung des Wegs spielt bci. Komplex-Knoteo in Baustcinpulks cine wicbrile
Rolle. Bausteinpulks werden daher spllter noch gesondert deflnicrt und betrachteL DIS
nlichste Objek:t dare nun erst in den Komplex-Knoteo einCabren, wenn dIS lite Objekt den
Baustein vollstlndi& verlusen bat, das heiSt, wenn dcr Auspnpknoten freigegeben
worden ilL

J

...
w

Bild 2.10: Cas Symbol cines Komplex-Knotens

BUd 2.9: Das Einschleusersymbol

2.1.12. Der Komplex-Knoten

2.1.13. Der Drebtlsch

Zur Modellierung von Kreuzungen oder kompiexercn Veneil- bzw. Zusammenfllhrungselementen benutzt man den Bausteintyp "KOMPLEX-KNOTEN". Beispiele fUr C6rdertcchnische Elemente. die mit Komplex-Knoten abgebildel werden kOnnen, sind Kreuzungen in FrS-Anlagen. Stauscgmente. die in lede RiChtunNiCn befahren werden k6nnen.
Vcrtcil- bzw. Zusammenfuhrungsdemenlc, die unierschredbc F6Tdcrwcge zwischen den
En- und Ausglingen besitzen.

Ocr "DREHTISCH" iSI ein Bausleintyp. der sowohl in Stetigtbrdersystemen. in EHBSyslemen und in FrS-Anlagen vorkommt. Die Realisierungen tOnnen zum Teil schr
unterschiedlicb sein. beispielsweise sind Drehtiscbe mit einem oder mit zwei F6rderabschnittCn auf dem drehbaren TlSCh denkbar. FOrderabschnilte. die in eincr oder in beiden
Richtungen befahrbar sind, u~ Drchrische, die ~n cinC! oder in ~iden Richtungen dn:h~
sind. Bei all die.sen Rea!lsle~ngsunt~rscbleden 1st lememsam. da8 dadurch lID
wescntlichen nur die Drebzei.t beeinflullt wint.

Ein Komplex-Knoten besitzt eine variable Anzahl von Ein- und Ausgllngen. Die Kapazitltt
...iSI ein Objekt so daB man einen Komplex-Knoten mit je eincm Eingang und Ausgang als

einfaches S~usegment auffassen tann. Zwischen den Ein- und Ausglingen k6nnen
Verbindungspfade fcstgelegt werden, so daB die Menge der m/jglichen Pfado eingeschrlinkt
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Der Drehtisch bat zwischen 2 und maximal 4 AnschlUsscn. wobci. jedocb mindestens eia
Eingang und ein Ausgang vorhanden scin muB. Ein Eingang kaf!D geg~nllber den. a~
dadurch ausgezei.chnel werden. daB er als Grundstellung defimcrt wird. SollIe lD emcm
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solchen Fall bin Objekt vorhanden sein. daB VOID Drebtiscb tnlnSponiert wen1en muS, so
flthn er in die Grundstellunl zuriick und ist fOr cia Objc:kt an diesem Einlanl
aufnahmcbenli.t.
Zwischen allen Bin- und AUSllngen aiht eine feste D!ehzit das Zeitintavall an, das bel der
Drehun, des Tuches vennicht. Bel definiener GrundsteIlun, milssen aoch die Drelueiten
zwischen den Einlingen definicrt werden.
Wenn ein Objekt am Drebtiscb ankommt und gemIB der Vorfahnsstrategie in den Drebtiscb
einfalmm darf, wird dieser in die dazu notwendige StelJunl gedreht. Nach Ablauf dieser
Drebperlode fIlut das Objekt Obel' den Be1adewel auf den Drehtiscb nod aiht danach den
Eingangsknoten !rei. Dann erfol,l die Drehun, zu dem Ausgang. der gemlS der
Verteilsttategie ausgewlhlt wurde. 1st der Auslan, emriclil. so muB nach der Ent1adewe,
zurllekle:le,l werden, bevor sieh des Obje:1ct am Ausgan, anmelde:l. um in den
Nachfolgerbaustein einzufabren. Ein neues Objekt darf erst in den Baustein einfabren.
wenn das aIte Objekt den Aussan, wieder tidsepben bat. woraus sich er,ibt. daB deh
maximal cin Objckt im Drehtisch befindcn .Iwm.
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Beladewel und befindet sich dann voUSlIndia auf dem T1'anIponwaaea. 10 da8 der
Verbindunlslaloten am Binpnl tidFPben 'M'lRtea.lwm.
AnscblieBend fIhrt der Transportwa,en du Objekt zu deal AUJlDI. dcr dureb die
Verteilsttategie fes&e1elt wurde. Don meldet sicb du Objekt uch der FilnIerzeit fOr den
Endadewel am Nachfollerbaustein an. Dieser muB pnCRU anfDabmeben:it HiD. ICIIIJt
kann der Verteilwasen cia Objekt nicbt nnsporden:a. Desbalb 'M'lRtea Verteilwapn IIICb
als Bestandteil von Bausteinpullc.l anlesehen, die in eiaem spIforeII Xapite1 bescbricbcn
sind.
Der nlebste Transport kann erst erfolgen. WCIUl das Objekt volbdndil im Nachfolprbaustein cinlefabren 1st, also der VerbindunpkDo1aa am Auspol frdFJCben WU11Se.

Bei Drebdschen mil je zwei Ein- und Ausgln,en muB vor der Einfahn cines Objekt.es
gencrell gesicbert sein. daB der Nachfolge.tbaustein aufnabmebereit 1st. Diese Eigenscllaft
ist bei den spIter bescbricbenen Bansteinpulb deIailliertcr edIuten.
BUd 2.12: Des Verteilwapnsymbol

2.1.1S. Der Doppelverschiehewaaen
In Lagervorzonen werden zur Verbesserunl der Lcis~, .~erteilwasen einFsetzt. die
mehrc:rc: Wagentiscbe besitzen. Dadurch klSnnen ~ Objekte pUal1e1 be- und endlden
werden. so daB Leerfahrtantei1e oder Ihnlicbes verrinptt wenfen k&men. Ein aolcber

Veneilwagen mit zwei Walentiscben wird mit dem Bau.tciDtyp "DOPPELVER·
M

SCHIEBEWAGEN abgebildel

Die defmierenden Mertmale des Bausteins sind Ibnlicb wie beim Verteilwa&en- Die Am:Ihl
der Ein- nod Ausglnge ist beliebig. allen:tinp bettlp die maximale Aafnahmt....pa:idldes
Doppelverschiebewasens 20bjekte.

Die wesendiehe Eigenschart des DoppeJverscbiebewapns ilt das pual1c1e Be- nod Eat·
laden von zwei Objekten. aoch DoppeIspiel &enannL Es wen1en 3 Anal \lOll Doppe1spida1
unterscbieden:

BUd 2.11: Des Drebtiscbsymbol

1.1.14. Der Verteilwagen
Mit Hilfe des Bausteintyps "VERTEILWAGEN" kann man Bauc:lcmc:nte: abbilden, die: fUr
den Transport eines Objekts ein fest mit dcm Bauelement verbundenes Transponmittel
verwenden. Dies ist beispielsweise bei Aufzilgen (Sc:nIaechtRkderc:r) oder bei Verscbiebewa,en der Fall.
Die Anzahl der Bin- und Ausglnge cines VerteUwage:ns ist variabel, jedoch mUssen je ein
Ein- und Aus,an, vornanden scin. Die AuCnahmc:kapazitlit des Veneilwagens ist ein
Objekl
Mit Hilfe einer Vorfahnsstrategie wird der Eingang bestirnmt. aus dem das nlichste Objekt
abzuhoJen ist. Der Transponwagen wird zu diesem Eingang geCahrc:n. Das Objekt fiibn den

13

.

ITWISDZ

1. 1 Objekt wird beladen und 1 Objekt wird ent1aden;
2. 2 Objekte werden beladen;
3. 2 Objekte werden entladen;

AnschluBkombinationen fUr Doppelspielc sind explizit restaeIeJt. AuJIerdem winlcin
Binganl bzw. cin Auspng immer nur von einem der beiden Wagentische bedient.
IDie
Beim Beladen muS ein Objekt den Beladeweg mit der Transponsescbwindigtcil ZUriIcIclegen. Danach steht das Objett voUstlindig auf dem Wagentisch. so daB der Einganpknoten freigegeben werden leann. Danaeh wird das Objelel zum gewUnschten ADSpes
befOrdert, wobei zu Beginn und am Ende der Fahn eine Hubzeit fOr das Ab- und An.kappeJn des Wagentiscbes verstreiebt. Beirn Entladen ist dann der Entlldeweg %UrIlckmlep.
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an dessen Ende sicb du Objekt am Ausgang anmeIdet. 1st der Nachfolger aufnabmel:lemt.
wird du Objekt abgegehen. Der Wagen stebt fUr dell nlcbsten Transpon zur Velfilgung.
wenn der zuphllrige Auspngsknoten wieder fidgegcben wurde.
In der Regel wird der Nachfolgabausrein aufnabmcbcrcit scin. da VOl' clem Beladen fUr das
Objekt ul:ierpriJft wird, ob cs an dicsen Baustein ab&egcbcn werden kana. Dconoch isl nicht
auszusdlJic8en, daB die Aufnabmel:lemtsChaft bci Anbmtt am ZicI durch cine StCrung.
Pause oeSer KDotensperrung Dieht mehr VOl'liegL
Die Bcsdmmung des nlehstcn Objckts. das transpottien wenlcn son, und die Festlegung
seines Zicls mol,t mit zwei Vorfahrts- und drei Veneilsttategien. die in eincr festen
Beziebung zueinandcr SIeben. Diescs sttateJisdte Vahaltcn des Doppclvmchiebcwagens
ist auf der Stratcgieebeae erUlutelt.

acr

Das Symbol des Venei1wagens wird auch fUr . . Doppdverschicbcwagen 'ft:IWCIIdet.

2.1.16. Der Forderkreis
Eine Standardsttuktur in StetilfUrdersystemen ist der "PORDERKREIS". Er dicnt zur
Abbildung von Sonierkrciscn. Wandeniscben USW., die die Eigenscbaft haben, zu lc:eincr
'Zeit anzuba1ren. Die Objelc:te in cincm FooIcrknU sind also stets in Bewcgung. so daB zwei
Objelc:te ihreo. Abstand nicht verIndem.
Der Ftlrdcrkreis ist IImJich wie die Staustreelc:c scgmentiert, wobei jedcs Segment ein
Objclc:t aufnehmen kann. Die AnzabI der Em- und AusJlnge ist variaheI. cs~~
mindestens em Eingang und em Ausgang vorhandcn scin. Das Vcrhalten des
.
ist getaktet, wobei jcder Tab . . Fonschrill \lID em SlauIeplcnt bedeutet.
Die Aufnahme und Abgabe von Objelc:tcn iSl nur zwischen %Wei Tuten magticb. Dabei
wird jedcs Objclc:t. daB sich an eincm Auspng betindct. der fUr dicscn Objekttyp %Ullissig
ist, ausgeschleust, sofcm der Nachfolgerbaustein aufnahmebereit ist. Alle Objekte. die an
einem Eingang warten. werden eingeschlcust. sofcm ,erade ein fides Segment diesen
Eingang passien. Die Vcrbindungsknoten der EinJinge werden helm nJlchsten Talc:t wieder
frcigegehen. die Fteigabe der Ausganpknoten bat lc:einen EinfluB auf die FunkUonalitlt des
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2.1.17. Das Montaaeelement
Zur Abbildung von Objektversc:hmelzungen, die beispIclsweise dun:b eiDe PenigunC oder
durch cine Lastaufnahmc einer ElcktrohIngebaim ppbeD Iein Jwm, VCI'WCIIdct maD dis
"MONTAGEELBMENT".

ii'

Ein Monta~celcment besitzt eincn Ausgang unci mehJere
mlndaten. abcr zweL
~Emgan--, istdcrTDPspgneinM fUrdas Objeb.
wcitere Otiebe mooticrt
ii&lIcn.oic zu monlicrcndeli !iekte ,clangen urch weiIs einen dcr I1bripD
Einglnge in das Montagcelcmcnt. wcshalb dicsc EinaInF Montagecinllnp hei8cn.
FUr em Montagcelcment werden Objckttypen defiDic:n, fUr die cine Montage dun:bPtmut
werden mu8. AIle Obri,en Objcktrypcn werden durch das Monta,celemeDl hindurchttanspcnicrt wie dun:b em nonnalcs StauscJlDenL
Ein Objclc:t gclang! durch den Transponeingan, in den BaUltein unci Jell ZWIIchst dell
entsprcchcndcn F6rdcrwcg zurIIclc.. Ocr Transponeingana winl anKhlie8cnd fidppbcn.
Sontc cine Montage elfordedicb scm. so werden die zu mooticrendcD Clbjebe ttaehcinandcr
IUS den Montagec:inglngcn abgezogen. wobci dcr CDIIpreCheIIde Einpnplmotcn sof'ort
freigegehen wird. Ocr genaue MontagevorpllJ mit Ieinen Mootagea1tcmadveD ill auf dcr
Srratcgiccbenc heschricben.
AuBerclem lc:&men Montagen auch manucll ausgcfUhn werden. Da.zu wird VOI'Region dcr
Montage cin Wcrlc:cr angeforden. auf den das Montagee1ement WIrtct. Ocr cuIac AbIauf
dicses Vorganp ist in dcr Bcschteibung der AlbeitsbcrcicbRbeDe cdlutelt.
War kcine Montage notwcndig odcr ist die Montage beendet. so wird das Objekt in den
aufnahmebereitcn Naehfolgerbaustcin abgcgeben. DIs nllchstc Ob~ dad dann beteits
hinter dean herausfabreaden Objclc:t einfahren. Einc Montage bon jcdoch em he&innen.
wenn das aIte Objclc:t vollstlndig ausgefahren ist. so daB dcr AuspnpkDotcn wieder
frcigegehen ist.

F6rdedacises.

I -------II
L--

Bild 2.13: Das Rlrdc.daeissymbol
Bild 2.14: Das Symbol cines Montageelements
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2.1.19. Der Palettierer
Die Bausteine yom Typ "PALETI'IERER." dienen zur ModelJic:nm. cines spezIcIIea

2.1.18. Das Demontaleelement
De:r komplementlre BIIlStehuyp :rum Moatageelcment ist das "DEMONI'AGEEI..EME.N'r'.

Es dient zur Zcrlegung von Objekten in ~ TraDSpClrtCinheitcD, wie ea zum Beispiel
bel der L.u1Ibpbe eintt EHB oder bel einer Depaleuimml erfoIlf.

DIs DemoataJeelement besilZt eine variable Anzahl 'VOIl Ausglngen. jedoch mindeatens
zwei. wobel der erste Ausgan, den TransponauSpD, bezeichnet. Die flbrigen Ausglnge
heiSen Demontageausglnge. Au8mIem pbt es our cinen Eingana. durch den das Objekt in
den BauS1ein einfIbn.
De:r VerbindungslcDoten am Bingang wird fteiceceben. wenn das Objekt vollstlndig auf
den DemontacePlatz cefahm! ist. Danach beginnt die Demontace. die durch eine Demontalcliste cepbcn ist. Dabci werden Objekte cn:eugt, wobci jcdes durch cincn der Demontageausglnce den Baustein vcdI8L Durch jedcn Ausgang kann our cin Objekt austteten.
De:r Austrin der Objcktc crfol... wenn die Dcmonta&e vollstlndil bee"t ist, also nach
Ablauf der DcmontagezeU.

Analog :rum Montagcelcrnent wird die Dcmontage:sb'ltegie auf del' Slrategieebenc bcscbrieben. De:r BinsalZ von Werkcm zur Demontagc criolp ebcnfalJs v6llig analog. wobci dcr
genaoe Ablauf auf dcr Arbeitsbercichsebenc DICbzulesen ist. Einc Dcmontagc wird nur fUr
die Objclatypen vorgenommen. die in eintt Ustc dcfiDiert sind. FI1r die Ubrigen Objckttypen wirltider Baustein Me em StaupJatz, d.h. lie vcriaucn den Baustcin (falls mlS,tich)
sofon nach del' EinfahJt.

Paletticrvorgangs. dcr elgent1ich bcsscr mit clem Bqriff "UMPAI..E'I'I'1ERBl" malt ist.
Die Objekte wenIen im Baustein von eiDer PaJeae au(ciDe . . . PaJeae IImp11CtZl

Die Palcuicrer besirzenje %Wei Bin- unci Aus. . . . wobei dcr BinJIDIl unci dcr AuIpn.
1 jcwdls fIIr die Objckte. die beiden lIldcrea ADlchlGue fUr die PaIetten YerWaIdoI
werden.

Bin Objckt fIhrt in den Baustcin cin. wobci III den 1UIeb6ripn Tnn................ mit der
Ob·cktgcschwindigltcit zurf1cltlegt. Danach wird _1CDOta am ~.-~ fte1
Anschlic8end fIhrt die neue Palette ein, die iIR Tnuponatrec:ltc
gcschwindigltcit zurOclt)egt. Dann wird dcr V~ am PalctteDeinJIDI freiaeleben. so daB die (Um-) Palctticnm, bcJinncn boa. Die Dauer dcr Paletderun, iat durch
cine auf dcr Slrategiecbenc bcschriehenal VenciJuDpfunlaio feaI&degt.

mrc:: ,.=

t>J.

Naeh AbscbJu8 dcr Paletticrnnparbeit fIhn ZUDIchst die alte Palette IUS dcm B......
bcraus. Dieac mu8 den Baustein vollsdndi& vert.usca haben. bcvor du Objekt. das _
nun auf der neucn Palette bcf"mdct, deB Baustcin w:rfuIea boa.
I
Mit Hille von ModcUkonsttultdonen ltISnncn auch aucIere Pa1etticrvorgIne abgebiJdet
wcroen. DIs AufSClZen auf eine neue Palette WOJde beispielsweise mit cincr Scnke fUr die
ausfahrende alte Palette modeIlicn. Die PaIenienm~eaea 0bjcJae auf ciDe PaIeIIIc DIm
mit cincm vorgcscbalteteD Montqeelement nICb
wadea.

...w

Die Grundobjekte. dercn Typ deb nach dcr Demontagc gclndcrt bat, ltOnoen das Demontagcclement erst verIasscn. wenn aJIc neu cn:eugten Objckte den Baustein vollstlndig
vcrlassen habcn. Wlbrend dcr Ausfabrt kann das dchsle Objckt bcn:ilS in den Baustein
einfahren. jedocb crfolgt cine Demontagc erst, weno das vorice Objckt den Baustein
vollstlndig vcrlassen bat.

BUd 2.16: DIS PaIatiaasymboI

2.1.20. Die Bausteinverbindunlen

BUd 2.lS: DIs Symbol cines Demootagcc1cmcnlS

Ein SlMlS3-Modell wird aus Baustcincn dcr oben bcsduicbenen Typen zusammengcsctZt.
Dabci milssen die Ausglingc dcr Baustcinc mit den Einglingen dcr NachfoJgcr vcrltnllpCt
werden. Dazu werden sogenannte Vcrbindungsknoten (anch lturz: Knolen) vcrwcndet. die
den Obcrgang zwischen zwci Baustcinen eindcuDI marticren.
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Die wesentlicbe Bedeutung de:r Knoten ist darin zu sehen, daB sic mit ihrem Zustand
Informationen IIber die angrenzenden Bausteine weitergeben. Sic haben also eine Ihnlichc
Funkion wie Melder im realen System. mit denen Informationen Uber den Zustand des
Restsystems abgefragt werden. Die Bausteine itOonen auf diese Weise auf Zustlnde
ragicnn ode:r bci Zustandslndcrungen Reaktionen der angenzenden Bausteine ausIOsen.

mit ciner Deadlockaefahr VCJbundea. jedocb wadeD diae ICombiDltionea nicht genereII
ausgeschlossen.

FUr die radichen ICombinationen von Baustt::intypea &dtca keine wei_ RaIriIr:donea.
Die folgende Tabclle w:nIeudicbt die oben genaDIIIal ResariIdionea'

Auf diesel' Ebene der Beschn:ibung werden our drei ZustInde untersehieden. nImlieh
"BELEGT', "WARTET" uod "FREI-.
Der Zustand BELEOT zeigt dem Vorgingerbaustein an, daB ein Objekt noch Diehl vollstlindig in den Nachfol,erbaustein eingefahren isL Dementspechcnend 1st der vorderste
PIau nocb Dieht fn::i, so daB dis erste Objekt im Baustein Dieht bis zum AUSIIDI \Ufahren
bon.
Der Zustand WARTET bedeutet, daB ein Objekt am Ausganl des VorgIngerbausteins
damuf wartel. in den Nachfolpbaustein einzufahnm. Diese Infonwuion kann der Nachfollerbaustein bcispielsweise tur Vodahnsstratcgien verwcnden.
Der Zustand FREI bedeutct schlieIlicb DUt' nocb, daB keiner de:r bciden andcnn Zustlnde '
vorliegt. so daB also kein Objeltt am zugeh&igen AusllDg wane.. und das J.eatc Objdct im
Nachfollcrbaustein vollstlndig eingefahren ilL

Benutzerhandbuch
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untenap
Montapelemeat

Drebtiscb (je 2 Ein- UDd
Ausglnge)

Vertellwapn

Komplex.Knoten (Objek:tc dUrfen nicht anhaJtcn)
F6rderkreil
Doppelftl'ldtJebnrapll
Doppelverseblebewaaen
Forderkreis

DoppelversehiebenpB
F6rderkrell
Mootapelemeat

FUr die Programmierebcne bcsitzen die Knotcn au8erdem den Zustand ·OESPERRT".
Diese:r ZuStand dient dem Systemanalytiker, de:r eigene Strategien procrammien. zur
c:xpUziten Spe:rrung von Knoten. die in diesem Zustand von keinem Ob~ICrert werden
kOnnc:n. Dieser Mechanismus soU jedoch auf der Prop'ammierebene de ..
bcschrieben werden.

w

VII

2.1.21. Restriktionen bel der Modellieruna
Die spezielle Funktionsweise einiger Bausteintypen macht es erforderlieh, die VertnUp(ungen von Bausteinen einzuschrlnken. Diese nntwendigen Restrilaionen werden im
allgemeinen dmch das Checkmodul, mit dessen Hille ein System auf die logischc Konsistcl1Z UbcrprUft wiJd, abgefangen.
Zur Venneidung von SystctnstiUst!nden (Deadlocks) dllrfeD die Montageeinglnge eines
Montageelements nichl mit den Ausgllngen eines VertcUwagens. cines Dn:htisches mit 2
Ein- und 2 Ausglngen bzw. eines Komplex-Knolens. in dem kein Objett anhalten dad,
verbunden werden. AIle diese Bausteintypen fraFn vor der Einfahn cines Objekts ab. ob
der Weg in den Nachfolgerbaustein Dei lsi, was jedoch bel einem Montageeingang immer
vemeint winL
Eine Verbindung von 2 Demontageausgllngen eines Demontageelements mit 2 Montageeinglingen cines Montageelements wUrde ebcnfalls einen Deadlock in dicsem Systembereich bcwirken. Jedoch kann diese Kombination unter bestimmlen Voraussetzungen
sinnvoll funktionieren und wird dahcr nichl dun::h die KonsistenzpriiCung abgefanlen.
Weitere Poblembausteine sind der Flmlerlaeis und der Doppelverschiebewalen. die eben- falls niehl mit den Monlageeingllngen cines Montageelemenls verbunden sein dUrfen.
Dariiberhinaus sind die Verbindungen mil weiteren FOrderkreisen oder Doppelverscbicbc.
wagen untersagt. Anschlllsse an VertcUwalen. DrebJische oder Komplex-Knoten sind auch
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5. Die Simulationsergebnisse
Wlhrend der Simulation werden - den Benutzerwunsch vorausgesetzt - zwei Dateien
beschrieben. In der ersten Datei wird ein Bewegungsprotokoll geftihn, das bei der
Erstellung dc:r Auslasrungsdiagramme und bei der Animation benl>tigt wird.
Die zweite Datei enthlilt die Ergebnisse, die in diversen Tabellen aufgelistet sind. Diese
TabelleD sollen im folgenden erUiuten werden, um dem Modellierer die Interpretation der
Daten zu erml>glichen.

5.1. Vorlauf und Intervallstatistik
Ocr Simulationslaufwird nach der Angabe von Simulationszeit, Vorlaufzeit und Protokollintervall gestancL Diese GrOBen steuem den Simulationslauf wie folgt:

1. Das System ist bis auf die m6gliche Sta~streckeniniti~si~ng zum Zei!punkt 0 l~.
Sowohl Simulations- aIs auch Vorlaufzell stancn, also 1St die Vorlaufzell Bestandted
der Simulationszeit. Nach Beendigung der Vorlaufzeit wird Ilber diesen Zeitraum eine
Vorlaufstatistik erstellt und alle LeislUngswene werden von neuem gemessen.
Die Vorlaufzeit dient dazu, die transiente Phase (Einschwingphase) des Simulationslaufs abzubilden. Die anschlieBende Berechnung der LeislUngswene enolgt im stabilen Zeitabschnitt der Simulation und wird somit nicht durch das Einschwingverhalten verflllscht.

-+

Die Dauer der b'8nsienten Phase muS der Benutzer selbst ermitteln.

2. Nach Ablauf des Vorlaufs wird in den Zeitabstlnden, die durch das Protokollintervall
vorgegeben sind, cine Zwischenstatistik erstellt Solche Zwischenstatistiken konnen
auf Benutzerwunsch anch fUr den Vorlauf erstent werden.
3. Mit Beendigung des Simulationslaufs wird noch cine Endstatistik erstellt

Ober die transiente Phase binaus bleibt das System meist weiteren Schwankungen unter·
wOOen. Um die Auswirkung dieser Schwankungen auf die LeislUngsgroBen abzuschlltzen,
kann der Benutzer Intervallstatistiken erstellen. Dabei werden die LeistungsgrOBen
zwischen je zwei Statistikzeirpunklen neu gemessen. Die Berechnung der Leistungswene
vom Ende des Vorlaufs bis zum aktuellen Statistikzeirpunkt blcibt davon unberiihrL

5.2. Die Gesamtstatistik
Die Gesamtstatistik umfaBt aile Bausleintypen. FUr die Bausteine, die in den Bausteinlisten
fUr die Statistikausgabe enaBt sind, werden folgende Daten ermittelt und ausgegeben:
- BaUSlcinnummer und Bausteinname
- Anzahl durchgesetzler Objekte
- Anzahl der Objekte im Baustein zum Statistikzeirpunkt
. Maxirnale Anzahl von Objekten, die sich im Statistikzeitraum im Baustein befanden
• Minlere Anzahl von Objekten im Baustein
- AuslaslUng der Bausleine in Prozent
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- Blockierzeit der Baustcine in Prozent
- Ausfallzeit der Bausteine in Prozent
- Pausenzeit des Bausteins in Prozent
- War1ezeit des Bausteins luf Werlcer in Prozeot
Die Baustcinnummer und der Bausteinname ergeben sich
Benutzers.

IUS

der Modelldefinition des

VerlliSt ein Objekt den Baustein, so wird der Durchsatz inlaementien. Die aktuelle Belegung wird durch eine Simulatio~svaria~le direkt a,!gegeben. Bci Eintritt e!nes Objekts in
den Baustein wird zudem Uberprilft. ob die alte Maximalbelegeungllberschritten wurde WId
gegebenenfalls der zugehorige LeislUngswen angepaBL
Zur Berechnung der mittleren Belegung und der AuslaslUng wird im Statistikzeitraum fUr
jedes Objekt, das ~en ~austein pas.siert. die Yerweilzeit g~me~sen. Die. Summe d~
Verweilzeiten erglbt mil den berells abgelelsteten Verweilzellen der lDl BaustelD
befindlichen Objekte einen Zeitindex fUr den Statistikzeitraum.

Das Verhiiltnis von Zeitindex und Dauer des Statistikzeitraums ergibt die mittlere Belegung
des Bausteins. Setzt man die Grl>Be ins Verbllnis zur Kapazitlt des Bausteins, erhllt man
die Auslastung.
Die prozenlUalen Zeitinterv~lIe fUr B!ockade-, Ausfall-, Pau~- und ~aneze~t ~f'Yerker
werden direkt. gemessen,. IDdem die entsp~h~nd~n Zellrlume 1JD StatlStikzeitraum
aufaddien und IDS Verhliltrus zur Dauer des Stanstikzeilraums gesetzt wadeD.
Die Blockierzeit gibt die Zeitintervalle an, in denen ein Objekt am Ausgang des Bausteins
wanet. Die Ausfallzeiten ergeben sich durch StOrungen des Bausteins, die PausenzeiteD
durch die Bausteinpausen. Die Wanezeiten auf Werker ergehen lich bei Objektbearbeitungen, die aufgrund der Werkerverfugbarkeit spAter beginnen.

Es ist zu beachten, daB die War1ezeit auf Werker nicht die Zeitrlume beinhaltet, bei denen
eine SIl>nallbeseitigung oder eine Wanungsarbeit auf den Werker waneL Deshalb bnn
diese GroBe auch nur bei Arbeitssrationen, Montage- und DemoDtageelementen ermiuelt
werden.

5.3. Zusatzstatistiken
FUr einige Bausteintypen konnen weitere Statistiken erstellt werden. Bei Quellen und
Sen ken kann so das Generierungs· bzw. Abnahmeverhalten dargestellt werden. Bei
Bearbeitungsslationen, Veneilwagen und Doppelverschiebewagen sind typabhlngige Bausleinzustande definien, fUr die in der Zusatzstatistik der prozentuale Zeitantcil angegeben
wird, in der sith der Baustein im enlSprechenden Zustand befand
Bei Doppelverschiebewagen wird das Verhalten bei der Aufnahme bzw. Abgabe von
Objckten nach Einzel· und Doppelspielen aufgeschlUsselL
Die letzle Zusatzstatistik gibt das Belastungsdiagramm rur die Werker der Arbeitsbereiche
an .
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5.3.1. Quellen- und Senkenstatistik

Die Blockade- und Ausfallzeiten werden analog zur Gesamtstatistik amittdt.

Zur OberprUfung eines Simulationslaufs ist es oft erforderlich, die zuflWig erzeugte Last
des Systems zu Uberprilfen. Dabei soli dann festgestellt werden, wie gut die Vorgabe bei
der Objeknyperzeugung eingehalten worde.

5.3.4. Statistik des Doppelverscbiebewagens

Die Quellen- und Senkenstatistiken geben darilber AufschluB, wieviele Objekte von
welchem Typ die Que11e verlassen haben bzw. in der Senke aufgenommen worden.
Addiert man die angegebenen Objektzahlen in einer QueUe (Seoke) liber aUe Typen auf. so
ergibt sich der Bausteindurchsatz. Man beachte daher, daB die Objekte, die sieh noch im
Baustein befmden, von diesel' Zusatzstatistik Dieht maSt wordenl

5.3.2. Statistik der Bearbeitungsstation
F'1lr eine Bearbeitungsstation wird in der ZusalZStatistik die Simulationszeit in prozentuale
Anteile aufgeteill, in denen lich del' Baustein in einer del' folgenden Zusllinde befmdet:

Die Zustlinde der Doppelverschiebewagen Ihneln del'Verteilwagenstatistik. 1m einzdDen
wird nach folgenden Zustlnden differenzien:
- Leerfahn des Transportwagens
- Fahrt des Transportwagens mit einem Objekt
- Fahn des Transportwagens mit %Wei Objekten
- Objekt wird be- und endaden
- Hub der Wagentische
- Baustein ist blockiert
- Baustein istleer \Ind wartet auf Objekte
- Baustein ist gest6rt
- Baustein ist mit einer Pause belegt
Dabei werden die Zeitanteile fllr Leer-, Einw- und Doppelfahrten fUr die Be- und Endldevorglinge sowie flir die Hubprozesse vor und nach jeder Fahn analog zu den Ubriaen
Leistungswerten aufsumrniert und ins Verhllltnis zur Simulationszeil gesetzt. Die Wanu.eit
und die weiteren Leistungswerte entsprecben den analogen GrtSBen bei den anclenm
Bausteintypen.

- Objekt wird bearbeitet
- Objekt fIIhn auf den Arbeitsplatz
- Baustein iSI blockiert
- Baostein ist leer und wartet auf em Objekt
- Baustein ist gest6rt
- Baostein ist mit einer Pause belegt
- Baustein wanet auf Werker fllr manuelle Objektbearbeitung
FUr den Bearbeitungsanteil werden die Bearbeitungszeiten der Objekte aUer Typen, die im
Statistikzeitraum fenig bearbeitet werden, aufsummiert. Analog enolgt die Summation der
Fahrzeiten. In beiden Flllen kommt der enorderliche Anteil fUr ein gerade im Baustein
vorhandenes Objekt hinzu.
Ocr Wartezeitanteil ergibt sich aus den Zeitrllumen, in denen der Baustein leer ist. Alle

Ubrigen Leistungswerte werden wie in del' Gesamtstatistik ermittelt.

1m Unterschied zu anderen Bausteintypen kann ein Doppelverschiebewagen Ob=nahmen und -abgaben tiberlagern. Dieser Proze8 wird fUr jeden Anschlu8 des
•
verschiebewagens aufgeschIlisselL
Bei allen Einglingen wirdjeweils die Anzahl von Doppelspielen I. An (gleichzeitige Beund Endadung), Doppelspielen 2. Art (doppeJte Be1adung) und Eioze1spielen (einfac:he
B~ladl\ng) angegeben. Bei den ~usglingen handelt es sich um die AnzahI von Doppelsplelen I. Art (5.0.), Doppelsplelen 3. An (doppe1te Endadung) und Einzelspielen
(einfache Entladung).
Die Anzahl von Doppel- und Einzelspielen insgesamt iSI in einer zuslitzlichen Zeile
angegeben.
'

5.3.3. Statistik des Verteilwagens
Bei Verteilwagen werden folgende BauSleinzustiinde fUr die Zusatzstatistik unterschieden:
- Objekt wird bel aden, transportiert und endaden
- Leerfahn des Transportwagens
- Baustein iSl bloclden
- Baustein ist leer und wanet auf ein Objekt
- Baustein ist geslOrt
- Baustein isl mit einer Pause belegt

5.3.5. Arbeitsbereichsstatistik
In den Arbeitsbereichen wird fUr jeden don llitigen Werker eine Statistik erstellt, die die

Simulationszeit nach folgenden Krilerien prozentual 8llfschlilsse1t:
- Werker iSI vorilbergehend untlitig
- Werker geht zum Arbeitsplatz
- Werker be:irbeilel Objekt
- Werker behebl Sltirfall
- Werker fUhn eine Wanung durch
- Werker erledigt allgemeine Tlitigkeilen
- Werker machl Pause

Ocr Transport eines ObjeklS besleht aus dem Beladeanteil, der Fahrt des beladenen Wagens
und dem Entladeanteil, bis das Objekt den Transportwagen vollstlindig verlassen hat. Leerfahnen ergeben sich, wenn der leere Transportwagen von seiner aktuellen Position aus
_ einen Eingang anfahren mu6. um don ein weileres Objekt aufzunehmen. Die iibrige Zeit, in
der der Veneilwagen leer is I, sIehl der Wagen an seiner alten Position und wanel auf einen
weileren Transportauflag.

Allc Zeilen werden fUr jed en Werker aufaddierl und als prozentualer Anteil an der Simu-
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lationszeit ausgegeben. Die Statistik enthlUt diese Angaben fUr jeden Werlcer und jeden
Arbeil.Sl:JeKicb.
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6. Graphische Ergebnisdarstellun&
In diesem Kapitel werden die M6glichkciten besduieben, wie die SimulaoOllsergelmisse in
Graphiken dargestelh werden k6nnen. Es handelt Reb dabei DID zwei Formen der

graphischen Darstellung, nlmlich Auslastungsdiagramme uDd Histopamme.

Die Auslastungsdiagnunme venieutlicben den zeitlichen Verlauf der Belastung von F&der.
strecken, Staustrecken, Pulkstreckeo und Schwenkblnder Ober die psamte SimulatioDlzeit.

In den Histogrammen kann die AufschlOsselung der Simulatiooneit in die prozentuale
AnleUe von typspezifischen Bausteinzustlnden in Form eine. unterteilten Block·
bislOgramDlS dargestelJt werden (derzeit our fUr Bearbeitunpstalionen WId Veneilwagen).
Die Darstellung der Auslastungen aller Bausteine im Lay-Out wiJd aufgrund der starlcen
Bindung an das Animalionsprogramm im nlchsten Kapitd besc:briobea.
Hier wird im folgenden eriliuten. wie dec Benutw die Erpbnisdmtellun, verweDdeD
unn.

6.1. Die Auslastungsdlagramme
Zur Erstellung der Auslastungsdiagramme wiJd die Datei mit dam Bewegun,sprorokoll
eingelesen. Dart sind neben vielen anderen Daten, die filr die Animation bcnangt werden,
luch die Meldungen dariiber enthalten, wano ein Objckt in einen Baustein einflIut cxb ibn
verlll.Bt. FOr aIle Bausteine yom Typ F6rder-, Stau- oder Pulbtreckc sowie Schwenkblinder, die in der gewlblten Bausteinlistc entbalten sind, wcnkn dicse MclduOICD
eingelesen.
In der entsprechenden Bildschirmmaske (GRGRAI) koonen nun his m vier Baosteine
benannt werden, fOr die die Graphiken mit Hilfe der eingdesenen Meldungen erstelJl
werden. Die Grapbik: kann in geglllttetcr cxb ungeclllttctcr Form daqestdlt werden.

Die ungeglattele Graphik reagiert bei jeder Meldung deran, daB cine waagerecbte Unic fUr
den Zeitraum seit der letzten Meldung in der Habe des hisherigen Auslastungsniveaus. anschlie8end cine senkrechtc Unie zum neuen Auslastungsniveau gezeichnet win!. Somit ist
in dieser Form dec Grapbik: jade einzelne Objektbewegung idenlitl%iclbar.
Bei gegllineten Graphiken werden Objcktbewegungen innerhllb fester Zeitintertvalle
zuSatDmengefaBt. Diese Vorgdtensweise ist insbesondere bei Bausteinen mit viclen Objcktbewegungen notwendig, da eine ungegUiltcte Grapbik: keine Aussagekraft mehr be&iw.
In der groberen Darstellung einer ungeglllttetcn Grapbik wird der danustellende Zeitabschnilt in Intervalle eingeleilL Fur jedes lntervall wiJd die minlere Auslasrung ermittelt, so

daB sich flir jedes Intervall ein Punkl ergibt. Diesc werden in Form cines PolYlonzuP
miteinander verbunden.
Der Benutzer kann die Parameter fUr ein Auslaslungsdiagramm deran verlindem, daB nur
ein angegebenen Zeitausschnitt dargestellt wird. Eine geglliltele Graphik kann durch cine
unterschiedliche ADl~ahl von Zeitintc:rvallen verschieden stark gegUinet werden.
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Mit den encsprechenden Funktionen k6nnen die Oraphiken in eine Plot-Datei geschrieben
werden, die den Namen <DIAO*.DAT> erhillt. Ocr Stem '·'stehl flir die vom Benua:er
angegebenen BiJdnummem.
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7. Das Animationsprogramm
. Das Animationsprogyamm dient zur Darstellun, yon Bewegungen der Objekte im
MateriaifluB-LaYOUL Das Layout wird auf der BastS der vollstlndigen MateriainuBdatea
erstellt. I?abei werden die verschiedenen Bausteintypen duroh Symbole (siebe Kapitcl2)

6.2. Die Histogramme

reprlisentlm

Die Histogramme werden auf der Grundlage der Zusat:zstatistiken erstellt. Die erfarderlichen Daten werden also aus der Statistikdatci gclesen.

Das Animalionsprogramm beginnt mit der Abfrage des Dateinamens, IUS der die Systemda(en eingelesen werden. In einer zweiten Biidschi1'DlJlll.Ske kann der Benua:er den
Terminaltyp und die zugehiirige TerminalleituDg des Graphikbilds<:hirms festlegen.
Dadurch wird in cinen Oraphikdialog verzweigt.

Wieder werden zwei Darstellungsformen unterschieden. In der ersten Form kOnnen die
Histogramme von bis zu 10 Bausteinen cines Typs in einem Bild dargestelll werden. Ocr
betrachtete Zeitpunkt ist fur aile Bausteine gleich.
Bei der zweiten Darstcllungsform werden die Histograrnme flir einen BauSlein bei bis zu 10
verschiedenen Zeitpunkten ge7.eichnet.
Der Benutzer kann die Darstellung nur duroh die Angabe der Bausteine oder durch die
Angabe von Zeitpunkten (Beachte: Zeitpunkt muB aufgrund von Vorlauf und ProtokollinterValI cin Statistik7.eitpunkt sein) verindern.
.
FUr alIe Hislogramme kann ebebnfalls je cine Plot-Dalei er7.eugt werden, die den Namen
<HIST* .DAT> crbillt. Ocr Stern '.' iSI wieder der Platzhalter flir eine entsprechende Bildnummer.

Ocr GraphikbildschinD hat folgende Aufteilung:

1. Der griiBte Bereich dient zur Darstellung des Systems. Er ist etwa quadratisch und
bedeekt 9/10 der Flilche vom obercn Bildschinnrand nach UDten und 3/4 doer Flkbe vom
linken Rand nach rechts.
2. Unlcrbalb des Darstcllungsbereichs wird die restliche F1Ilcbe fUr Kontrollausgaben uod
alphanumeriscbe Benutzereingabcn verwendet. Sic schlieBt nacb rechts mit dem
Darstellungsbereichs abo

3. Elwa 2/3 der am reehten Bildschirmrand verbleibenen Flllcbc wird als Funktionsieisle
verwendeL Don sind die miiglichen Funktionen oder Symbole dargcstellt, die der
Benua:er mit der Maus anklicken kann.
4. Das unlere Drittel der Lciste dienl :tur Verdeutlichung. welcher Bereich aus der
insgesamt nutzbaren Fliiehe momentan dargestellt wird. Das grUne Quadrat gibt das
momentan gewl1hlte Fensler an, das rote Quadrat 7.eigt den aus dem Fenster berausgezoomten Bereich an.

7.1. Die Grundfunktionen
Zunliehsl meldet sich das Animationsprograrnm mit den Orundfunktionen. Das sind im
einzlnen:
1. Edilieren:

Das Animationsprogramm wechsclt die Funktionsleisle aus und ermoglicht danach die
Editierfunktionen.

2. l..Oschen:
Dcr Benua:er wlihl! einen Baustein mit der Maus an, der daDn gelOSCht wird.
3. Neu zeichnen:
Dcr gesamle Bildschirminhalt wird neu au(gebaul. Insbesondere wild der dargestellle
Syslemausschnitt neugezeichnet. Die Fensterwahl und Zooming bleiben unberiihn.
4. Zoom:
Mit dieser Funktion kannein Ausehnitt des aktuellen Fenslers vergroBert dargestelh
werden. Dazu wird zunaehst die Hnke unlere Ecke des gewUnschlen Ausschnitts
gewahlt. danach die gegenUberliegende feehle obere Ecke. Ais Hilfe werden nach der
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Wahl der linlcen untere Eckt del neue llnke und neue untere Rand sowie cine Diagonale
von links untcn nacb rechts oben gezticbnec.

Lediglich die 3 Strcckentypcn, die Verteilwaaen und die FiSrderk:reise k&ncn mebrere
RasterfeJder belegen.

S. Verschiebcn:
Das aktuelle Fenster leann so vcrschoben werden. 1m Darsldlungsbercich wird der
gegenwllnige Mittelpunkt cingezeicbnec. Del Benutzer muG dann den neuen Bildmittdpunkt fest1egen.

Die Strecken und die F6rderkreise werden in Form von Polygonzllien detinien. wobei die
FOrder1creise einen geschlossenen Polygonzul erfordern. Die F&derrichrung einer Stta:ke
ist durch die Richtung des Po)ygonzugs gegeben, d.h. der ente Punkt gibt den
der letzte Punkt den Ausgang der Strccke an. Die Stauplltzc WerdCli ,
del'
angegebenen Kapazitlt automatisch darJestcUt,

6. Fenster wllhlen:
Ocr Darstellungsbereich wird fUr diese Funklion als maximal verfllgbare ZeichcnOliche
inlelpl'eliert. in del ein griines Quadrat das momentan gezeigte Fenster bcdeutet. Durch
Anklicken eines Punkles, der die linkt untere Ecke des neuen Fensters wird. ist der
nllchste Bildausschnitt def1l1icrt.

Die Venei)wagen werden durcb 2 Punkte festgelegt. nImlicb den linken (untcren) Rand.
sow den recbten (oberen) Rand. Dabei bewegt sich del' TransponwalCli zwischen clem
linkCli und reebten Rand (obcren und untcren Rand).

7. AnUDalion:

=r:c.

Die Verbindungsknoten werden automatisch dargestellt, sofcm del' Nachbarbaustcin in
einem der 8 Nachbariasterfelder dargeste1lt ist.

Das Animalionspropamm wechsdt die Funktionsleiste und ennOglicht die Anmationsfunktionen.

7.3. Die Animationsrunktionen

8. Originalbild:
Das aktuelle FCIIster wird wieder in OriginalgrOBc dargestdlt und somit aventuelles
Zoomin, rIlckJln&ig gcmacht.
9. Daten sichern:
Die Layout-Daten werden auf die Datei <Mfs-Name.DAR> geschrieben.

to. Progammende:

Das Animationspropamm wird bcendct. Falls kcine Datensichcrung molgen soll, mu8
die Funktioo zweimal angewllhlt werden.
.

Die Animationsfunktionen beinbalten eben falls einige der Grundfunktiooen, nlmlich
"Zoom", "Verschieben", "Fenster wllhlen" und "Originalbild". Mit cler Funktioo
"Grundmenuc" gelankt man zu den Grundfunktionen zurIIck.
Die Funktion "Parameter eingeben" el'tD6glicht dem Benutzer clie Darstdlung der
Bewegungsabillufe bei dcr Animation :tbeeinflussen. Zunlichst ist cin Zeitfaknx' anzugeben,
bei dem es sich um eine ganze Zahl gr68cr gleich Null handeln muS. Diese haben die
folgende Bedeutung:

7.2. Die Editorrunktionen
Die Editorfunktionen dienen der ErsteDung eines schcmatisierten Layouts. Dabei haben die
Funktioncn "Uschen", "Zoomen" und ·Verschieben" die gleiche Wittung wie bei den
Grundfunktionen. Mit der Funktion "Grundmenue" wird die Funktionsleiste erneut
ausgeweehsdt, so daB wieder die Grundfunktionen angewllhlt werden konnen.
Darilberhinaus gib! es je eine Funktion zur Engabe von Bausteinen oder von Hilfstexten.
FUr beide Funktionen muB im Eingabebettich entwcder die Bausteinnummer oder der gewUnschle Hilfstext eingegeben werden. Danach wird das Baustein- oder Textsegment
positionicrt.

Dabei sind durch die Rcchnerleistung Gn:nzen gesetzt, die vom System mit seiner
Ereignishllufigkeit abhangen.
Mit dem zweiten Parameter wird fesigelegt, ob der Benutzer die Animation schrinweise
oder fonlauiend (Voreinslellung) betraehten will. Bei del schrittweisen Animation muB jede
Bewegung mit <RElURN> ausgelost werden.
Als letztes kann schlieBlich der Stanzeitpunkt cler Animation bestimmt werden
(Von:instellung: 0 Minuten).

Als Positionierhilfen enthlll! die Funktionsleiste 4 Felder mit Pieilen. von denen einer
hervorgehoben ist. Der Pfeil nach rechts bcdeutel die formale Darstellung der Bauste;nsymbole, wie in der Funktionsleiste bzw. der Texte in der iiblichen Weise von links nach
rechts. Die Wahl eines der librigen Pfeile bewirkt eine Darstellung bei del eine analoge
Dn:hung des Symbols oder Texles enolgt. wie durch den Pfeil angegeben.

Mit "Animation stanen" beginm def Bewegungsablauf am clefinienen Stan:teitpunkt.
Gegebenenflills verzl)gen sich der Beginn der Darstdlung, da zunlleh$l der momontane
Zusland des Systems aufgebaut werden muB. Die Animation bnn mit der Taste ·e
unterbrochen werden.

Die Obligen Felder zeigen die Bausleinsymbole. Bei der Positionierung eines Bausteins
wird das zugehooge Symbol fiir den ausgewlihlten Baustein aUlomatisch hervorgehobcn.

Eine unterbrochcne Animation kann mit cler Funktion "Animation fonsetzen" vom
Unterbrechungspunkt aus fongesetzt werden. Der aktuelle Zeitpunkt im Modell wird dun:b
die Uhr im Kontrollfeld angezeigt. Bei der Animation werden die Kontrollmeldungen in der
Datei mit dem Bewegungsprotokoll verwendet. Dabei werden fotgende Zustllnde
dargesleIlt:

Als wellen: Positionierhilfe ist der Darslellungsbereich mit einem unsichtbaren Segmenlraster versehen. Ein Bausteinsymhol belegl in der Regel genau ein Raslerfeld.
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1. Gest&te Bausteine werden rot gezeichnet.
2. Gespeme Knoten werden rot gezeichnet.
3. Objekte werden als farbiges Quadrat, bei hinreichend groBem Zoomfaklor mit der
Objckttypkennziffer dargesldlt:
grUn :- bewegtes Objekt
:= wartendcs Objekt
blau := bearbeitetes Objekt

rOl

In Strecken wird nur der Zustand des ersten Objekts dargeslellt. Alle iibrigen Objekte
bleiben grUn ohne Objdcttyp. Reicht die Anzahl dcr PllIu:e Un Layout niehl aus, urn alle Objekte zu zeichnen, wird in der letzten Position die Anzahl der niehl dargestellten Objekte
ausgegeben.
Die letzte Funktion dient der Darstellung der Auslastung im Layout. Dazu wird die
Statistikdatei ausgewertet, wobei jeder Baustein entsprechend seiner Auslaslung farbig
gezeichnet wird. Jedc Farbe kennzeichnet ein AuslastungsintelVaIl, wie in der zugehl.Srigen
Legende erllutert.

.
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BIJLAGE H: Modelbeschrijvingen
In deze bijlage is als voIgt ingedeeld:
- objectnummering in de simulatiemodellen
- Info-strecken
- Toelichting simulatiemodellen
Objectnummering in de simulatiemodellen
1 cij fer:
2 cijfers:
3 cijfers:

-

eindprodukt
halffabrikaat
tussenstadium halffabrikaat
draagblok
order voor produkt

Opbouw produkttype:
1e cijfer: geeft het eindprodukt aan
2e cijfer: geeft het halfprodukt aan
3e cijfer:
0: leeg draagblok dat gevuld moet worden
9: leeg draagblok dat gewisseld moet worden.
rest: geeft het tussenstadium van het halfprodukt
aan
order: honderdtal, waarvan het 1e cijfer het produkt aangeeft.
Uitzondering: Info-strecken. Bij het gebruik van info-strecken
worden objecttypen als informatiedrager gebruikt. Dit heeft bij
sommige Info-strecken typenummers tot gevolg die niet helemaal in
bovenstaande definieering passen.
Hieronder is de routing van de objectnummers gegeven zoals die in
de simulatie-modellen zijn ingegeven.
Het betreft de meest uitgebreide nummering, namelijk die van
functiescheidng A en C. Bij functiescheiding D is er geen
transport van lege draagblokken. Deze nummers vervallen dan ook.
Bij functiescheiding B is door het gebruik van universele
draagblokken de routing nog veel eenvoudiger. Er vervallen dan
ook nog meer nummers.
De objectnummer-routing van deze
functiescheidingen is bij bestudering van de modellen zo logisch
dat deze routings niet apart zijn afgedrukt.

Produkt 2
- 110 + 200 (order) -> 210 -> toevoer -> 211 -> hechten + lassen
-> 212 ->
21 (halfprodukt)
219 (leeg draagblok) -> 220
- 220 -> toevoer (201) -> 221 -> hechten + lassen -> 222 ->
22
229 -> 230
- 230 -> toevoer (21 + 22) -> 231 -> hechten -> 232 ->
23
239 -> 240
- 240 -> toevoer (23) -> 241 -> lassen -> 242 ->
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2 (eindprodukt)
249 -> 110

Produkt 3
- 110 + 300 (order) -> 310 -> toevoer -> 311
-> 312 ->
31 (halfprodukt)
319 (leeg draagblok) -> 320
- 320 -> toevoer (31) -> 321 -> toevoer (301)
-> 323 ->
32
329 -> 330
- 330 -> toevoer (32) -> 331 -> lassen -> 332
33
339 -> 340
- 340 -> toevoer (33) -> 341 -> toevoer (302)
-> 343 ->
34
349 -> 350
- 350 -> toevoer (34) -> 351 -> lassen -> 352
3

-> hechten + lassen
-> 322 -> hechten
->
-> 342 -> hechten
->

(eindprodukt)

359 -> 110

Produkt 4
- 110 + 400 (order) -> 410 -> toevoer -> 411 -> hechten + lassen
-> 412 ->
41 (halfprodukt)
419 (leeg draagblok) -> 420
- 420 -> toevoer (41) -> 421 -> toevoer (401) -> 422 -> hechten
-> 423 ->
42
429 -> 430
- 430 -> toevoer (42) -> 431 -> lassen -> 432 ->

4 eindprodukt
439 -> 110

Produkt 5
- 110 + 500 (order) -> 510 -> toevoer -> 511 -> hechten + lassen
-> 512 ->
51 (halfprodukt)
519 (leeg draagblok) -> 520
- 520 -> toevoer (51) -> 521 -> toevoer (501) -> 522 -> hechten
-> 523 ->
52
529 -> 530
- 530 -> toevoer (52) -> 531 -> lassen -> 532 ->
5

eindprodukt

439 -> 110

Opmerking:
De hechtmallen 320 en 340 zijn hetzelfde, evenals de lasmallen
330 en 350. Om de routing goed te definieren zijn de nummers in
de modellen verschillend. Bij functiescheiding B vindt er
uiteraard geen hechtmalwisseling plaats als 320 en 340 voor of na
elkaar nodig zijn. Lasmallen komen in deze functiescheiding niet
v~~r.
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Info-strecken
Met behulp van Info-strecken is het moqelijk informatie over
meerdere bouwstenen te transporteren.
Het idee achter een Info-strecke is als voIgt:
Met behulp van een demontage-element wordt een object van een
produkt afqekoppeld. Dit object is hetzelfde als ieder ander
object in het simulatiemodel, maar het wordt anders qebruikt. Het
wordt namelijk als informatiedrager qebruikt. Dit afqekoppelde
info-obj ect kan ergens anders in het model als informatie weer
aan een produkt worden gekoppeld. Ook kan het info-object direct
in een Senke worden afgevoerd. Na afloop van een simulatierun kan
dan informatie worden opgevraaqd over de hoeveelheid infoobjecten er zijn afgevoerd.
Bovenstaand idee achter de Info-strecken is van de
ontwikkelaars van Dosimis-3. Zij hebben enkele algemeen
toepasbare voorbeelden bijgeleverd. Iedere qebruiker van Dosimis3 moet echter zelf het idee achter de Info-strecken voor zijn
eigen modellen toepassen. In deze bijlaqe worden Info-strecken
toeqelicht zoals ze in de modellen voor deze opdracht zijn
opgesteld. Er wordt begonnen met enkele eenvoudige toepassingen,
daarna komen de meer ingewikkelde Info-strecken ter sprake.
Algemene opmerkingen:
- De montage en demontage handelingen vinden plaats gedurende een
tijdstip dat nadert naar nUl.
- Door het gebruik van montage en demontaqe elementen worden er
bij Info-strecken vaak ongewild wachtplaatsen voor produkten
gecreeerd. Een produkt kan namelijk in zo'n demontage element
platsnemen. Om dit te omzeilen zijn vaak ingewikkelde
constructies nodiq.

1: Demontage-element als werkstation
Een demontage-element kan als werkstation qebruikt worden. Na het
verstrijken van de bewerkingstijd vindt demontage van een infoobject plaats. Er is zo informatie te verzamelen over het aantal
orders dat van elk voorbeeldprodukt is toegevoerd en het aantal
eindprodukten dat is afqevoerd. Ook is informatie over toe- en
afvoer naar de tijdelijke opslagplaats te onttrekken.
Voor de Senke is een Staustrecke geplaatst. Uit een
bezettingsgraden-grafiek van deze Staustrecke zijn nu op een
omslachtige manier de tijdstippen te verkrijgen wanneer een
object de Staustrecke is gepasseerd.
Aanqezien de
voorbeeldprodukten niet in dezelfde volgorde worden afgevoerd als
ze zijn ingegeven is hier met betrekkinq tot de doorlooptijd
overigens niet veel mee te doen.
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figuur H-l: demontage-element als werkstation

2: Ordertoevoer
Na het afvoeren van een eindprodukt wordt het lege draagblok naar
het draagblokmagazijn gebracht en gewisseld. In het model wordt
het draagblok gewisseld in een 'universeel' draagblok. Na deze
wisseling vindt er een ordertoevoer plaats. In een montageelement wordt aan het uni verseel draagblok een info-obej ct ui t
een Quelle gekoppeld. Het lege universele draagblok veranderd nu
in een leeg specifiek draagblok. Dit specifiek draagblok gaat
naar het toevoerstation I waar de onderdelen worden toegevoerd.
Als dit is gebeurd is het produkt pas echt ingezet. De Quelle is
dus puur een informatiebron. _
'
fl))t":Y~

: "v

'"

figuur H-2: order toevoer in de hoofdbaan
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3 Tweerichtingsbaan
Het bleek in de huidige versie van Dosimis-3 onmogelijk zonder
Info-strecke een tweerichtingsbaan te modelleren.
De Info-strecke zorgt er voor dat bij een tweerichtingszijbaan
met 1 bufferplaats nooit meer dan twee produkten op de zijbaan
worden gestuurd.

@
a --

7: buft.a:ll..~

~

.. _

••Ien

figuur H-3: Info-strecke voor tweerichtingszijbaan met off-line
module en een bufferplaats

.

.

,

De 1nfo-buffer (staustrecke 6) wordt voorzien van 2 infoobjecten. Deze objecten worden bij montage-element (1) aan
objecttypen gekoppeld die bij het bewerkingsstation (4) een
bewerking moeten ondergaan. Bij de montage verandert het
typenummer van het object.
Bij de overzetter (2) worden aIleen die objecten overgezet die
bij (1) van typenummer zijn veranderd. Produkten die bij (4) een
bewerking moeten ondergaan, maar waarvoor bij (1) geen infoobject beschikbaar was gaan rechtdoor (evenals de produkten die
geen bewerking hoeven te ondergaan).
Na de bewerking bij (4) (wat ook een typeverandering tot gevolg
heeft) wordt bij demontage-element (5) weer een info-object
afgetapt. Dit object kan bij (1) weer aan een produkt worden
gekoppeld.
(7) is de bufferplaats, waar een produkt plaatsneemt als het
bewerkingsstation bezet is. ZO gauw het station vrijkomt, verlaat
het produkt de bufferplaats en rijdt het station binnen. (3) is
de overzetter naar het off-line opgestelde werkstation.
Aangezien 'buffer' (6) met 2 info-objecten is geinitialiseerd,
kunnen er nooit meer dan 2 produkten naar de zijbaan worden
overgezet.
Objectnummering:
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Objecten die bij (I) een info-object aan zich gekoppeld krijgen
veranderen van nummer. In de modellen hebben deze objecten als
eindcijfer een 5. De eerste twee cijfers blijven hetzelfde. Na de
bewerking krijgt het object als eindcijfer een 6. In demontageelement 6 krijgt het object weer een nummering die overeenkomt
met de nummering gegeven aan het begin van deze bijlage.
Het nummer van het info-object is 10.
Foutbronnen
- Op een bepaald moment kan de volgende situatie zich voordoen:
een bewerkt object gaat terug naar de hoofdbaan. Daardoor wordt
een in het werkstation te bewerken obj ect opgehouden in het
montage-element. Dit object krijgt echter geen info-object aan
zich gekoppeld omdat de bufferplaats (7) bezet was; beide infoobj ecten waren dus gebruikt. Het bewerkte produkt komt in
demontage-element (5). Hier wordt een info-object gedemonteerd.
Het object dat in montage-element (1) stond te wachten is
echter inmiddels doorgezet naar overzetter (2), zodat het
object het info-object niet meer aan zich gekoppeld krijgt en
gewoon rechtdoor over de hoofdbaan gaat.
Deze fout zal echter nauwelijks invloed hebben op .de
produktiviteit. Bij de bottleneck is de bufferplaats (7) toch
zo goed bezet dat het werkstation altijd kan doorwerken. Het
enige verschil is dat er een ander object het info-object aan
zich gekopeld zal krijgen. Dit kan een object zijn dat langer
in de cel aanwezig is, maar ook een object dat korter in de cel
aanwezig is.
Een bottleneck mag zo min mogelijk geblokkeerd zijn. In de
modellen is het zo dat een werkstation blokkeert als de
overzetter naar de hoofdbaan bezet wordt door een rondlopend
object. Als er een wachtplaats op de zijbaan voor die
overzetter aanwezig is, kan het object het werkstation
verlaten en wachten op deze wachtplaats. Dit was echter niet te
modelleren. Alleen komplexknoten met 'niet wachten' ('nicht
anhalten') zijn voor de dit stuk transportbaan te gebruiken.
4: Afvoer en toevoer; functiescheiding B
Bij functiescheiding B worden onderdelen, halfprodukten en
eindprodukten op universele draagblokken getransporteerd.
Als een gereed produkt in het T/A station komt, wordt het
eindprodukt van het universele draagblok afgenomen. Direct daarna
worden op dat universele draagblok onderdelen van een nieuw in te
zetten produkt toegevoerd.
In het model moet een objecttype dat een station binnengaat dus
'weten' welke order er moet worden toegevoerd, oftewel in welk
objecttype het in het station moet veranderen.
Toelichting figuur H-4:
Bouwstenen 1, 2, 3 en 4 vormen de tweerichting-Info-strecke,
zoals bij 3 beschreven.
Een object gaat via overzetter (2) naar montage-element (5).
Alle objecttypen die een eindprodukt voorstellen ondergaan een
montage van een in Quelle (6) gegenereerd object. Na deze montage
gaat het obj ect met een ander nummer verder waarin informatie
over het af te voeren produkt en het nieuw in te voeren produkt
zit opgeslagen.
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Bijvoorbeeld:
- nummer van eindprodukt
- na montage in bouwsteen 1
- na informatie toevoeging dat produkt 3 moet worden
toegevoerd (2: eindprodukt; 3: nieuw produkt)
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Via (7) wordt het object in het werkstation (8) of op
bufferplaats (9) gereden.
In (8) vindt bewerking plaats. Als de bewerking (demontage) is
afgelopen wordt informatie over het afgevoerde en het toegevoerde
produkt naar de QueIIe's geleidt.
Het nieuwe produkt verlaat bouwsteen 8 en gaat via (7) en (2)
naar (3) waar tenslotte een info-object voor de tweerichtingsbaan
wordt onttrokken.

6(QJ@9

1

2

3

figuur H-4: Toe- en afvoer bij functiescheiding B

5: HechtmaIwisseIing; functiescheiding B
Bij functiescheiding B is er een aparte transportbaan tussen de
werkstation P/H en Dm. Zie ook bijIage B.
Er vindt hechtmaIwisseIing plaats als het te bewerken
halfprodukt niet hetzeIfde is als het bewerkte produkt. Is het
weI hetzeIfde, dan vindt geen hechtmaIwisseIing plaats. (Hierbij
kan worden opgemerkt dat stadium 2 en 4 van voorbeeldprodukt 3 in
dezeIfde hechtmal worden gehecht)
Toelichting figuur H-5:
Bouwstenen 1, 2, 3 en 4 vormen weer de Info-strecke voor de
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tweerichtingsbaan (zie punt 3).
Objecten komen via (1) en (2) in demontage-element (5), waar
informatie over de benodigde hechtmal wordt onttrokken. Dit
info-object komt in element (12) en het object zelf gaat via
element naar buferplaats (7) of het P/H-werkstation (8).
In montage-element (10) vindt montage plaats van het infoobject uit (12) op de vorige hechtmal die via (11) uit (9) komt.
Zijn de objecten het zelfde, dan kost de montage geen tijd en
keert het object onmiddelijk terug in bouwsteen (9). Er vindt dus
geen hechtmalwisseling plaats. Zijn de objectnummers niet
hetzelfde, dan kost de montage weI tijd, de tijd die nodig is
voor transport en wisseling van de hechtmal. Montage-element (10)
beschikt over een grote hoeveelheid montagelijsten, waarin alle
mogelijkheden zijn opgenomen.

12

5

figuur H-5: hechtmalwisseling: functiescheiding B
Na de
thechtmalwisseling' gaat het hechtmalobject naar
demontage-element 9. De demontage die hier plaatsvindt duurt de
bewerkingstijd,
die voor werkstation P/H is opgesteld.
(Werkstation P/H bestaat uit de bouwstenen (8) en (9». Als de
bewerkingstijd is verstreken wordt er een info-object afgegeven
aan bouwsteen (8), waar het te bewerken object wacht op montage.
De montage in dit element kost geen tijd, het object verlaat (8)
en gaat via overzetters (6) en (2) naar bouwsteen (3), waar een
info-object voor de tweerichtingsbaan wordt ontrokken.
Als de bewerkingstijd in (9) is verstreken wordt ook de
hechtmal vrijgegeven en vindt in bouwsteen (10) weer montage
plaats van het info-object uit (12) op de hechtmal.
Bouwsteen (11) is alleen aanwezig om bij het begin van een
simualtie een object in de lus tussen bouwstenen (9) en (10) te
hebben. Daartoe is dit element met een objecttype van een
hechtmal geinitialiseerd.
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De simulatiemodellen
De modellen A4, B4, C4 en D4 zullen op deze plaats beschreven
worden. Dit zijn de modellen zoals die na de resultaten van de
eerste simulatie zijn opgesteld. Deze modellen bevatten zowel
tweerichtingsbanen met als zonder bufferplaats. De eenrichtingsbaan, die in modellen A1, B1, C1 en D1 voorkomt, wordt ook kort
toegelicht. Daarnaast zal ook het model va de Lascel-89 beschreven worden.
Er is telkens een tekening van het model gegeven, zoals dat op
het scherm te zien is, gevolgd door een korte toelichting. Er zal
vee 1 worden teruggewezen naar de Info-strecken die op de vorige
bladzijden beschreven zijn.
Algemene opmerkingen over de modellen:
- De modellen zijn geinitialiseerd met 10 lege 'universele'
draagblokken (nr. 110)
- Op de hoofdbaan zitten tussen de overzetters naar de werkstations altijd drie 'segmenten'. Ieder segment biedt plaats aan
een draagblok. V~~r het eerste (op de tekeningen meest linkse)
werkstation is plaats voor twee draagblokken.
- De 'verteilstrategie' bij aIle overzetters die objecten van de
hoofdbaan naar de tweerichtingsbaan of naar een off-line
werkstation overzetten is 'zielgerichtet'. Dat wil zeggen dat
er een uitgang wordt gekozen afhankelijk van het objectnummer.
Zou een object moeten worden overgezet, maar het werkstation is
vol dan gaat het object rechtdoor over de hoofdbaan.
- De 'vorfahrtstrategie' is altijd: prioriteit van de ingang die
van het werkstation afkomt.
- V~~r aIle overzetters geldt: 'nicht anbalten'. Een object mag
nooit op een overzetplaats blijven wachten. Pas als de uitgang
vrij is zal een object een overzetter binnenrijden.

Functiescheiding Ai model A4
- Het H/L- en het To-station hebben een bufferplaats. De
tweerichtingsbanen zijn bij de Info-strecken behandeld.
- V~~r het toevoerstation wordt aan het 'uni versele ' draagblok
een order gekoppeld, waarna in werkstation T onderdelentoevoer
plaats vindt. Zie ook Info-strecke 1.
- De hoger geplaatste Senkes bij het To-station voeren de infoobjecten af die informatie bevatten over de toe- en afgevoerde
halfprodukten van en naar de tijdelijke opslagplaats.
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figuur H-6: model A4
Functiescheiding Bi model B4

figuur H-7: model B4
- Bufferplaatsen bij P/H en L
Het P/H-station en het T/A-station

zijn beschreven bij

het
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gedeelte over de Info-strecken. In tegenstelling tot de
beschrijving bij de Info-strecke is er hier bij het T/A-station
geen bufferplaats aanwezig.

Functiescheiding C; model C4
- AIleen het H/I-station heeft een bufferplaats.
tweerichtingsbaan is beschreven bij Info-strecke 3.
- Het toevoeren van informatie over de order vindt op
hoofdbaan plaats, tussen het Dm- en het T-station.

De
de

figuur H-8: model C4

Functiescheiding D; model D4
- Bufferplaatsen bij het H/I- en het To/Dm/A-station. De
tweerichtingsbaan is beschreven bij Info-strecke 3.
- Het TO/Dm/A-station wordt gemodelleerd door een bouwsteen. De
bewerkingstijd hiervan is vermeld in bij lage A. De Senke I s
geven informatie over afgevoerde eindprodukten en over toe- en
afvoer naar de tijdelijke opslagplaats. Dit laatste is aIleen
van toepassing bij voorbeeldprodukt 2, waarbij het eerste
halfprodukt tijdelijk moet worden opgeslagen.
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figuur H-9: model D4

Eenrichtingsbaan:

werkstation

figuur H-10: eenrichtingsbaan
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De eenrichtingsbaan bevat vier bufferplaatsen voor het
werkstation. Na het werkstation is een wachtplaats ingebouwd,
waardoor het werkstation niet geblokkeerd wordt als de overzetter
naar de hoofdbaan bezet is. Het werkstation kan on-line of offline zijn opgesteld. Bij een on-line station kan een nieuw
produkt direct na het bewerkte produkt het werkstation inrijden.
Bij een off-line station moet eerst het bewerkte produkt worden
overgezet en kan vervolgens pas het te bewerken produkt worden
overgezet.
V~~r
het overzetten naar de zijbaan is een 'Aussleuser'
gekozen, die overigens nauwelijks voordelen biedt ten opzichte
van een 'Komplexknoten'. Is de zijbaan vol dan stuurt de
Aussleuser het obj ect rechtdoor. V~~r het terugzetten op de
hoofdbaan is een Komlexknoten gekozen, omdat bij de 'Einsleuser'
niet kan worden ingegeven dat een object niet in de bouwsteen mag
wachten.
Lascel-89
Er zijn op de hoofdbaan continu 3 verschillende draagblokken
aanwezig:
Een las/hechtmal voor de pijp-flens verbinding.
Twee hechtmallen waarin in het tweede en vierde stadium van
het produkt respectievelijk de steunplaat en de
verstevigingsplaat worden gehecht.
Twee lasmallen waarin in het derde en vij fde stadium de
gehechte platen worden afgelast.

halffabrikaten

(] (]

6

7ltJ)
figuur H-11: model Lascel-89

1
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Toelichting fig H-11:
H/L-station (1) aan tweerichtingsbaan:
Het verschil tussen de twee gesimuleerde modellen zit in de infoStaustrecke.
Bij het model zonder bufferplaats is deze
Staustrecke met 1 info-object geinitialiseerd. Bij het model met
bufferplaats zijn 2 info-objecten geinitialiseerd. Het montageelement (4) dat het info-object monteert moet altijd wachten op
montage, zodat te bewerken object voor de overzetter naar het
H/L-station blijven wachten.
Montage-element (2):
Hier worden onderdelen op de hechtmal geplaatst. Het station is
veel geblokkeerd omdat draagblokken wachten voor de overzetter
naar het H/L-station.
Demontage-element (3):
Het halffabrikaat wordt hier gedemonteerd en getransporteerd naar
de montageplaats. Na 1 minuut is het halffabrikaat beschikbaar.
Om grote tussenvoorraad tegen te gaan is staustrecke (6)
geinitialiseerd met 6 'orders'. Er zijn dan altijd hoogstens 6
produkten als onder handen werk aanwezig. Als een eindprodukt bij
demontage-element (3) wordt afgeleverd, wordt bij demontageelement
(7)
een info-object gedemonteerd.
Deze gaat naar
Staustrecke (6) en kan als order op een leeg draagblok 310 worden
gemonteerd. Het eindprodukt zelf wordt via de Senke afgevoerd.
Opmerking:
In de tweerichtingbaan is ten opzichte van de vorige modellen een
Komplexknoten meer opgenomen.
Deze modelleert het stuk
transportbaan tussen de hoofdbaan en de overzetter naar de
manipulatortafel. Deze constructie is aIleen mogelijk omdat te
bewerken objecten in montage-element (4) moeten blijven wachten.
In de andere modellen zou deze modellering vast lopeno Een
wachtplaats voor het overzetten naar de hoofdbaan is daarom niet
te modelleren. Zie ook de foutenbronnen bij Info-strecke 3, de
tweerichtingsbaan.
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Bij/age I
Het juiste gebruik van bet bescbikbare materiaal

Mijn eerste en tot nu toe enige wieleroverwinning behaalde ik in mijn elfde
levensjaar. Het was een wedstrijd I ang7.aam Fietsen, die door onze juf
georganiseerd was op het schoolplein. Het met de voeten aanraken van de
grond werd bestraft met secondenwinst.
Terwijl andere stimmeriken extra dynamo's op hun fietsen tieten monteren,
wist ik al dat zoiets in de wielerwereld Sur Place heette en dat het niet om de
weerstand, maar om het evenwicht ging. Als een van de weinigen wist ik strafseconden te voorkomen en won de wedstrijd met straatlengten achterstand.
Veel interessanter en met meer concurrentie waren de rolschaatswedstrijden
die op hetzelfde schoolplein werden georganiseerd. Met wit krijt was een echte
ovale baan op het plein getekend, waarbinnen de meeste toeschouwers, louter
in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, zich bevonden. De wedstrijden waren ingedeeld
naar leeftijd en geslacht en omdat ik altijd goed was in gym behoorde ik in
mijn categorie tot het kleine groepje favorieten.
AI weken van te voren kwamen alIe deelnemers op rolschaatsen naar school,
werd er in de pauze gerolschaatst en trokken wij 's middags na school
wederom de schaatsen aan om, net als in de winter bij het echte schaatsen, in
groepjes bij elkaar te gaan staan en te lonken naar het andere geslacht.
Waarschijnlijk was ik een van de weinigen die elke dag ook werkelijk trainde.
Na het avondeten begon ik altijd op de tegels naast ons huis, maar omdat mijn
rolschaatsen zoveel lawaai maakten, werd ik telkens spoedig verzocht mijn
trainingen op het kerkplein tegenover voort te zetten.
Inderdaad was de herrie enorm. Ik erfde namelijk, zoals alles, ook de
rolschaatsen van mijn Grote Broers en een vergelijking met mijn vriendjes
leerde dat de techniek niet stil was blijven staan. Terwijl hun gekleurde
wieltjes na een flinke haal enige tijd geruisloos door bleven draaien, stonden
mijn zwarte rollers onmiddelijk knarsend stil. Bovendien was de pasvorm
duidelijk verbeterd en bracht het contact van de wieltjes met de tegels lang
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niet meer zoveel geluid teweeg als in mijn broers tijd gebruikelijk was.
Mijn materiaal-achterstand ten opzichte van de concurrentie was
ondubbelzinnig aangetoond en ik voelde dan ook dat ik feitelijk aIleen nog
maar kon winnen. Met dit idee in mijn achterboofd begon ik naarmate de
wedstrijddag naderde steeds barder en onspannender te trainen en hoewel ik
nog nooit van trainingsopbouw had gehoord, weet ik nu zeker dat ik toen
exact bet juiste schema gebruikte.
Ik besteedde vooral veel aandacht aan de door mijzelf ontwikkelde, specifiek
op mijn schaatsen van toepassing zijnde roltechniek, om mijn materiaal-tekort
te compenseren.
Vlak voor de start stond it, zoals dat bij belangrijke wedstrijden hoort, bol
van de zenuwen. Ik had voor mijzelf dan wei niets te verliezen, maar ik was
nu eenmaal goed in gym. Bovendien bad ik mij ineens gerealiseerd dat ik met
mijn speciaal ontwikkelde scbaatstechniek in dit deelnemersveld en op dit
parcours een erg goede kans maakte.
Ik had ondanks de zenuwen toch nog genoeg psychologisch besef om bij de
start aIle deelnemers nog snel even het knarsend rollen van mijn scbaatsen te
tonen.
Bij een wedstrijd over een ronde is de start erg belangrijk. Hier had ik dan
ook speciaal op getraind en met een van Ard Schenk afgekeken starttechniek
wist ik v66r de eerste bocbt de koppositie in te nemen, zodat ik deze langs de
binnenkant kon rijden. Op het rechte stuk dat volgde zag ik enkele
concurrenten in vloeiende glijstijl langszij komen, maar omdat ik door de
ontwikkelde snelheid iets te ruim uit de tweede binnenbocbt kwam, leverden zij
geen gevaar op voor mijn overwinning. Professioneel ging ik met mijn handen
omhoog over de finish. Hierbij verloor ik ecbter mijn evenwicht en kwam op
mijn achterwerk terecht. De rest van het peloton kon mij temauwemood
vloekend ontwijken, maar dat nam Diet weg dat ik voor de lacbende
toeschouwers de beld van de dag was. Van alle kanten werd ik omhoog
geholpen en gefeliciteerd, waardoor ik vergat te hullen om mijn pijnlijk
getroffen stuitje.
Eenmaal weer op de been zag ik met een rood hoofd de nummer twee, Frankie,
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op mij af komen. Vlak voor mij stond bij stU en wist ineens niet meer goed
wat hij moest zeggen. "Maar, maar..," begon bij en ik verwachtte een aanval
op mijn nogal lomp genomen tweede boeht.
"Maar, maar...," ging hij verontwaardigd verder, "maar jij...., jij liep gewoon!"

(Uit: Maarten van
Eindhoven 1988)
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