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Samenvatting

Produktieplanning voor flexibele
produktiesystemen

Produktieplanning is essentieel voor het efficient gebruik van moderne produk-
tiesystemen. In dit proefschrift worden methoden ontwikkeld, die kunnen
worden toegepast om een aantal specifieke produktieplanningsproblemen in
flexibele produktiesystemen (FPS) op te lossen. Eerst zal worden ingegaan op
de flexibele produktietechnologie en vervolgens zal per hoofdstuk een
overzicht worden gegeven van het onderzoek.
Het industriele landschap bestaat uit een wijd spectrum van produktie-
faciliteiten. Aan de ene kant van het spectrum is er sprake van stuksproduktie,
waar met behulp van machines kleine series van een bepaald produkt worden
gemaakt. De machines in een dergelijk systeem kunnen verschillende
produkten fabriceren. Wanneer er wordt overgeschakeld op een ander type
produkt worden de machines omgesteld, hetgeen echter wel produktieverlies
betekent. Het voordeel van het maken van kleine series of individuele
produkten is de flexibiliteit, die aanwezig is om tegemoet te komen aan de
specifieke wensen uit de markt. Aan de andere kant van het spectrum is er
sprake van massaproduktie. De machines zijn gebouwd voor een bepaald
produkt of een klasse van produkten. Overgaan op een ander produkt is erg
kostbaar omdat de machines mogelijk geheel moeten worden aangepast. Het
grote voordeel is het grote produktievolume, waardoor de kosten per eenheid
voor e"e"n type produkt relatief laag zijn. Massaproduktie kenmerkt zich door
een starheid als het gaat om het snel en goedkoop reageren op een verande-
rende vraag. Flexibele produktiesystemen (FPS) zijn ontworpen om de
voordelen van beide systemen te combineren. Dit gebeurt door de
omsteltijden, die nodig zijn om van den produkt over te schakelen op een
ander produkt aanzienlijk te verminderen. In plaats van machines, die slechts



e"e"n specifieke functie kunnen vervullen, worden machines ingezet, die een
magazijn hebben, waarin verschillende gereedschappen kunnen worden
opgeslagen. Gereedschappen, die aanwezig zijn in het magazijn, kunnen
automatisch in enkele seconden worden verwisseld door een gereedschappen-
verwisselaar, die aan iedere machine is bevestigd. Hierdoor is het mogelijk dat
snel en zonder noemenswaardig produktieverlies kan worden overgeschakeld
van het ene naar het andere produkt. De omsteltijden bij stuksproduktie
worden op deze wijze verminderd, terwijl tevens de starheid, die massapro-
duktiesystemen kenmerkt, wordt voorkomen.
Een FPS bestaat uit een aantal machines met een gereedschappenmagazijn, een
transportsysteem, een aantal voorraadbuffers, aanvoer- en afvoerstations,
eventueel afwerkingsmachines en een computersysteem, dat zorgt voor de
coordinate van de diverse functies en sturing van de apparatuur. Het transport
kan plaatsvinden via een transportband, die de machines, de aanvoer- en
afvoerplaatsen en buffers met elkaar verbindt, maar er wordt ook in
toenemende mate gebruik gemaakt van automatisch gestuurde wagens, die
langs de diverse lokaties in het systeem worden geleid.
De eerste FPS zijn aan het eind van de jaren '60 ontworpen. Momenteel zijn
wereldwijd 500-1500 systemen in gebruik (het exacte aantal is afhankelijk van
de aangehangen defmitie voor FPS). Een FPS is technologisch complex en de
investeringen in het systeem en de opleiding van het personeel zijn hoog. De
systemen zijn het meest geschikt in omgevingen, waar het gewenst is om
geregeld de machines om te stellen. De belangrijkste toepassingen van FPS
zijn te vinden in de metaalindustrie (de produktie van specifieke motor- en
machineonderdelen), maar ook in de elektronica zijn er toepassingen, onder
andere in de fabricage van printplaten, die te vinden zijn in tal van industriele
en consumentenprodukten. Momenteel bevindt FPS-technologie zich niet meer
in een test-fase, maar heeft zij zich ruimschoots bewezen in tal van
toepassingen.
Dit proefschrift richt zich op een aantal problemen binnen de produktie-
planning van FPS. De complexiteit van de produktieplanningsproblemen
nodigt uit tot het splitsen van deze problemen in een aantal deelproblemen, die
beter hanteerbaar zijn. Nadeel van deze methode is het risico dat het oplossen
van de deelproblemen niet leidt tot een oplossing van het totale probleem in
verband met het weglaten van interacties tussen de deelproblemen. Het
voordeel is echter dat door gebruik te maken van een opzet met hierarchisch
geordende deelproblemen een beter inzicht kan worden verkregen in de
fundamentele problemen, die ten grondslag liggen aan het produktieplannings-
probleem. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt een hierarchische
oplossingsmethode voorgesteld voor een produktieplanningsprobleem in de
elektronica-sector. In de overige hoofdstukken van het proefschrift worden een
aantal produktieplanningsproblemen besproken, die betrekking hebben op
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toewijzingsproblemen van opdrachten en gereedschappen aan machines.
In hoofdstuk 2 wordt een produktieplanningsprobleem besproken uit de
praktijk. Het probleem betreft het maximaliseren van de produktiesnelheid bij
de produktie van printplaten (printed circuit boards). Printplaten worden
algemeen toegepast in de consumentenelectronika (onder andere computers,
audio en video) en de industrie (bijvoorbeeld in telecommunicatie). De
produktie van printplaten vindt hoofdzakelijk plaats met behulp van
computergestuurde (CNC) machines en de technologie verandert snel. Er
wordt een probleem bestudeerd, waarbij een vastgesteld aantal componenten
op een printplaat moet worden bevestigd met behulp van een aantal machines.
Er moet worden vastgesteld welke componenten door welke machine moeten
worden bevestigd. Tevens moet worden bepaald op welke wijze en in welke
volgorde de componenten door de machines moeten worden bevestigd. Dit
produktieplanningsprobleem wordt aangepakt met behulp van een hierar-
chische oplossingsmethode, waarbij het probleem wordt gesplitst in een aantal
deelproblemen, die apart moeten worden opgelost. Een aantal van deze
deelproblemen blijkt W-moeilijk te zijn. Dit betekent dat het oplossen van
deze problemen met gangbare methoden exponentieel veel rekentijd vraagt.
Het optimaal oplossen van grotere /V7>-moeilijke problemen duurt hierdoor
extreem lang. In dit soort gevallen wordt daarom gebruik gemaakt van
heuristische methoden, hetgeen ook in dit onderzoek is gebeurd. De
hierarchische oplossingsmethode is met succes getest op een praktijkgeval,
waarbij 258 componenten van 39 verschillende typen op een printplaat moeten
worden bevestigd met behulp van een lijn met drie machines. De geschatte
reductie in produktietijd bedroeg tenminste 18 procent.
In hoofdstuk 3 wordt een tool management probleem besproken. Tool
management, het efficient plannen van het gebruik van de gereedschappen, die
door de machines van het FPS worden gebruikt, is essentieel voor het efficient
gebruik maken van het systeem. In conventionele produktiesystemen ligt de
nadruk op de planning van de opdrachten, waarbij vastligt welke opdrachten
door bepaalde machines kunnen worden vervuld. In FPS kunnen machines
diverse opdrachten vervullen, afhankelijk van de gereedschappen, die
aanwezig zijn in de magazijnen van de machines. Deze hebben een beperkte
capaciteit varierend van 10 tot 250 (maar doorgaans enkele tientallen)
gereedschappen. In de planningsfase moet worden bepaald welke
gereedschappen in het magazijn worden bewaard, waarmee de mogelijke
functies van de machines worden vastgelegd. Indien een opdracht moet
worden uitgevoerd met een gereedschap, dat niet aanwezig is in het magazijn
van de machine, moet de samenstelling van het magazijn worden aangepast.
In dit geval is een langere omsteltijd noodzakelijk. Efficient tool management
richt zich op het efficient inrichten van de magazijnen, zodat omsteltijden
zoveel mogelijk worden vermeden. In hoofdstuk 3 wordt een model
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gepresenteerd dat zich richt op het minimaliseren van het aantal keren dat een
machine moet worden omgesteld ten gevolge van een toevoeging van
gereedschappen aan het magazijn. We veronderstellen dat een aantal
opdrachten moeten worden uitgevoerd op een machine. Voor iedere opdracht
zijn een aantal gereedschappen nodig, die aanwezig dienen te zijn in het
magazijn bij het uitvoeren van de opdracht. We noemen een groep van
opdrachten uitvoerbaar, indien de gereedschappen, die nodig zijn voor deze
opdrachten tegelijk in het magazijn van de machine passen. Voor een
uitvoerbare groep hoeft de machine dus maar 66n keer te worden ingesteld.
Hetyoft growp/Wg profc/eem bestaat uit het splitsen van de opdrachten in een
minimaal aantal uitvoerbare groepen. Het job grouping probleem behoort tot
de klasse van NP-moeilijke problemen, waardoor het exact oplossen van het
probleem wordt bemoeilijkt.
Diverse auteurs hebben methoden voorgesteld, die een benadering geven voor
het minimaal aantal uitvoerbare groepen (zie hoofdstuk 3). De kwaliteit van
deze methoden werd vastgesteld door de resultaten van de methoden te
vergelijken met de optimale oplossing, die kan worden verkregen door (zeer
lange) computerberekeningen met behulp van branch-and-bound methoden.
Wij maken gebruik van een sef covering /o/vnw/en'rcg om een ondergrens te
vinden voor het aantal uitvoerbare groepen. Het oplossen van de lineaire
relaxatie van deze formulering geeft een ondergrens, die nauw aansluit bij de
optimale waarde. Hierdoor is het exact berekenen van deze waarde niet meer
noodzakelijk. De lineaire relaxatie wordt berekend met behulp van een &0/om
generate me/tocfe. Tevens worden enkele methoden voorgesteld voor het
vinden van oplossingen voor het probleem. De resultaten worden bevestigd
door computerexperimenten op een grote verzameling van testproblemen. Uit
deze berekeningen blijkt dat de kwaliteit van de ondergrens en van een aantal
heuristische methoden goed is.
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van hoofdstuk 3 uitgebreid naar enkele
algemenere gevallen. Eerst wordt bestudeerd of de resultaten van kracht
blijven indien gereedschappen verschillende afmetingen hebben. Vervolgens
worden problemen met meerdere machines getest. Uit computerexperimenten
blijkt dat de voorgestelde ondergrens ook voor deze uitbreidingen erg goed is.
Voor 98 procent van de geteste problemen blijkt de ondergrens gelijk aan de
optimale oplossing.
In hoofdstuk 5 wordt het job grouping probleem vanuit een andere invalshoek
bestudeerd. Doel van het onderzoek is om na te gaan of een aantal /o&ate
zoeArwier/joi/cn goede oplossingen leveren voor het probleem en of deze
oplossingen binnen acceptabele rekentijd worden bereikt. Lokale
zoekmethoden onderscheiden zich van de bovengenoemde methoden in de
wijze, waarop een oplossing wordt gevonden. De oplossing wordt niet
stapsgewijs opgebouwd, maar uitgaande van een (random) oplossing worden
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nieuwe oplossingen gegenereerd en onderzocht. Een oplossing van het
probleem bestaat uit een verdeling van de opdrachten in een aantal groepen.
Een nieuwe oplossing kan worden verkregen door bepaalde opdrachten van de
ene naar de andere groep te verplaatsen of door twee opdrachten in
verschillende groepen met elkaar te verwisselen. Iedere oplossing heeft een
aantal buuroplossingen. Een doelstellingsfunctie wordt gebruikt om de
kwaliteit van de oplossing te beschrijven. Door op een slimme manier de
andere oplossingen in de buuromgeving van de huidige oplossing te bekijken,
kan een betere oplossing worden verkregen, dat wil zeggen een oplossing, die
gebruik maakt van minder uitvoerbare groepen. Soms kan het verstandig zijn
om tijdelijk een verslechtering van de doelstellingsfunctie toe te staan. Het
verwisselen van twee opdrachten kan een verslechtering betekenen van de
doelstellingswaarde, maar het is mogelijk dat na enkele verwisselingen een
oplossing wordt bereikt met een lager aantal uitvoerbare groepen. Vier
verschillende lokale zoekmethoden, te weten een eenvoudige verbeterings-
strategie, een ra&w-zoekmethode, een ,nmutae>d a/mea/mg aanpak en een
rariaWe-dte/tf/r methode zijn onderzocht. Experimenten zijn uitgevoerd om vast
te stellen welke methoden efficient werken. Tevens wordt de invloed van de
startoplossing, de doelstellingsfunctie, de buuromgeving en de stopcriteria
onderzocht. Uit de experimenten blijkt dat veel instanties waarvoor de eerder
genoemde methoden (in hoofdstuk 3) geen optimale oplossing geven met
behulp van lokale zoekmethoden wel optimaal kunnen worden opgelost. De
keuze van de startoplossing, de doelstellingsfunctie en de buuromgeving blijkt
van veel sterkere invloed dan de keuze van de methode zelf, indien tijdens het
proces verslechteringen van de doelstellingsfunctie worden toegestaan. In een
aantal gevallen is de tijd om een optimale oplossing te bereiken echter
aanzienlijk.

In hoofdstuk 6 wordt een ander tool management probleem, het /oo/ SHv/c/z/Vig
proWem, bestudeerd. De doelstelling is het vinden van een
opdrachtenvolgorde, waarbij het aantal gereedschappen dat moet worden
toegevoegd aan het magazijn tijdens de produktie wordt geminimaliseerd. De
gereedschappen passen niet tegelijkertijd in het magazijn en het kan
noodzakelijk zijn om bepaalde gereedschappen een aantal keren toe te voegen
en te verwijderen (omdat andere gereedschappen op dat moment noodzakelijk
zijn). Niet het aantal keren dat de machine moet worden omgesteld (zoals in
het job grouping probleem), maar het aantal gereedschappen dat wordt
gewisseld is hier van belang. Het tool switching probleem is vooral relevant
indien de tijd, die nodig is voor het verwisselen van een gereedschap,
aanzienlijk is vergeleken met de produktietijd voor de opdracht (of serie
opdrachten), zoals dit voorkomt in bepaalde sectoren van de metaalindustrie.
In dit hoofdstuk wordt het tool switching probleem zowel vanuit theoretisch
oogpunt als met behulp van experimenten bestudeerd. Er wordt bewezen dat
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het probleem al A/!P-moeilijk is indien het magazijn slechts twee
gereedschappen bevat. Een nieuw bewijs wordt gegeven voor het feit dat
gegeven een vaste opdrachtenvolgorde binnen polynomiale tijd een optimale
toewijzing van de gereedschappen kan plaatsvinden. Nadruk wordt gelegd op
de overeenkomsten met andere bekende problemen uit de combinatorische
optimalisering (het handelsreizigersprobleem, het blok minimalisatieprobleem,
het interval matrix herkenningsprobleem, etc.) en heuristieken worden
voorgesteld, die gebruik maken van deze eigenschappen. De resultaten van
computerexperimenten met heuristische oplossingsmethoden en enkele lokale
zoekmethoden worden gepresenteerd.




