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Samenvat t ing 

Dit proefschrift gaat over wiskundige problemen die zich kunnen voordoen 
bij geautomatiseerde productie-processen. In Haofcistuk 1 wordt, naast een 
overzicht over het proefschrift, een algemene beschrijving gegeven van een 
geautomatiseerd productie-proces In de eliectronica Industrie. Het gaat hier- 
bij om de productie van zogenaamde printplaten. Zo'n productie-proces zieil 
er in het algemeen als volgt uit. Een lijn van machines is gewijd aan de 
productie wan printplaten, die elk met een automatische transportband van 
de ene machine naar de volgende machine worden vervoerd. De assemblage 
van een printplaat bestaat uit het plaatsen van electronische componenten 
[zoals weerstanden en condensatoren) van bepaalde types op vooraf bepaalde 
locaties in de printplaat. Om deze componenten te kunnen hanteren, is elke 
machine uitgerust met een zogenaamde arm. Deze arm pakt componenten 
op van zogenaamde voeders, beweegt naar de geschikte locaties, plaatnst de 
componenten daar in de printplaat en beweegt terug naar de voeders am 
nieuwe componenten te  pakken. Deze voeders leveren componenten van een 
bepaald type ( é h  type per voeder) en ze kunnen aan de machine bevegtigd 
worden middels zogenaamde veederklemmen. Elke machine heeft een rij 
van dergelijke klemmen beschikbaar. Afhankelijk van het type, neemb een 
voeder 1 of 2 (en soms zelfs meer dan 2) aaneengesloten klemmen in beslag 
(zie Figuur 2.1). Het pakken van componenten door de arm, het bewegen 
naar de juiste lacaties en het plaatsen van de componentten in de printplaat 
zullen we een slag van de machine noemen. 

We nemen aan dat  het een doelsteJling van de producent is om zoveel rno- 
gelijk printplaten per tijdseenheid te produceren. Aangezien deze productie- 
snelheid afhankelijk is van de kwaliteit; van de machine-instructies, Is bet 
van belang om goede optimdiseringspr~gramma,J~ te hebben. Echter, de as- 
semblage van een printplaat vergt de plaatsiirrg van honderden 
componenten door ingewikkelde machines. Vandaar dak het maxinialise- 

sen van de productie-snelheid voor verschillende type's pririitp81aten met een 
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hjln bestaande uit meerdere mmhines, een bijzonder moeilijk planningspao- 
IEzleem is. Een gebruikelijke aanpak bij dit soerrt planningsproblemen is om 
het probleem op hierarchische wijze te decompaneren. Gr worden dan een 
aantal (relatief rnakkelqkere) deelproblemen onderscheiden, op een zodanige 
wijze dat een oplossing van het ene deelprobleem als gegeven dient voor 
hek volgende deelprobleem, In dit proefschrift worden een aantal algorit- 
rnen onkwikkeld en geanalyseerd voor bepaalde deelprobkernen die in zo'n 
hierarchische probleemdecompositie naar voren karnen. 

Hoofd~dstuk S gaat in, op een specifiek assemblage-systeem voor print- 
platen, E6n van de additionele kenmerken van  dit systeem is da t  de arm 
v a n  de machine is uitgerust met, drie koppen. Dat betekent dat  in één slag 
van de machine drie componenten in de paintplaat geplaatst kunnen worden. 
Bovendien moet zo'n kop, om een component te  kunnen pakken, voorzien 
worden van een bepaald gereedschap. Een componenttype kan maas door 
bepaalde soorten gereedschap gepakt. worden. Verder wordt es in Haofd- 
stuk 2 uitgegaan van de productie van &en type printplaat. Net resulterende 
planningsprobleem wordt dan in de volgende, hierarchisch gekoppelde deel- 
problemen, opgedeeld: 

(A) bepaal hoeveel componenten elke rnachine moet plaatsen en met welk 
gereedschap; 

(B) wijs voedertypes toe aan de machines; 

[C) bepaal welke componenten door welke kop van de rnachine in de prink- 
plaat geplaat& worden; 

[B) groepeer de locaties in groepjes van drie, die in 6611 slag van de rnachine 
bedierid warden; 

(E) bepaal in welke slag welke groepjes van locatles bediend worden; 

(F) wijis voeders toe aan de klemmen. 

Deelproblemen (A) en [B) bepalen de werklast van een machine. Deelpro- 
blemen (C)-(F) moeten voos elke machine &&n keer opgelost worden. 

In Hoofdstuk 2 is beschreven hoe elk van deze deelproblemen als een 
wiskulidig inodel geformuleerd is, en welke algoritmen gebruikt zijn om deze 
sruodellen op t e  lossen. Vervolgens is deze aanpak getest op een praktijk- 
Instantie, waarbij 258 componenten van 39 types En een printplaat gezet 
moeten worden doar een lijn van drie machines. Wet blijkt dat  onze aanpak 
de muimale  werklast aanzienlijk terugbrengt. 



Hoofdstuk 3 van dit proefschrift houdt zich bezig met deelprobleem (D) 
uit de eerder gegeven decompositie. Het blijkt dat  dit probleen2 een speciaal 
geml is van het drie-dhmsionale toewij~ln~sprobleem (JDA], dal; als; volgt 
beschreven kan worden. Gegeven zijn drie disjuncte verza~11..elisi~~ van 
punten, en tevens zijn er niet-negatieve kosten bekend voor elk drietal pun- 

ten bestaande uit één punt van elke verzameling. Het probleem is om n 
drietallen te vinden zodanig da t  elk punt in é6n van die drietallen zit en dat 
de som van de kosten van die drietallen minimaal is. In deelprobleem (Dl) 
corresponderen. de drie disjuncte verrcrwinelingen punten met locakies waar 
componenten door kop 1, kop 2 af kop 3 repeetievelijk geplaatst moeten 
worden. Instanties van deeIprobleem (D) hebben wat meer structuur dan 
die van het algemene 3DlA, omdat de kosten van een drietal in subprobleem 

(D) afhangen van afstanden tussen de punten in het drietal. Bovendien 
voldoet die afstandsfunctie aan de driehoeksongelijkheid. We bewijzen dat 
deelprobleem (D) tot de klasse der zogenaamde UP-moeilijke problemen 
behooria. Verder presenteren we twee algoritmen gebaseerd op het oplossen 
van een aantal gerelateerde twee-dlmensioniiIle toewi~zingsprobleanen. Deze 
algoritmen blijken a l t i~d  een oplossing te  vinden met kosten maximaal $ 2 ,  
respectievelijk 2, keer de kosten van de optimale oplossing. Experimenten 
laten zien dat  de  prestaties van deze algoritmen op willekeurig gegenereerde 
probleeminstanties excellent is. 

In Hoofdstuk 4 worden generalisaties van deelprobleem (D) behandeld. 
Gegeven zijn nu k disjuncte verzamelingen punten, k 2 3, en een afstand 
tussen elk tweetal punten in verschillende verzamelingen. Laat eer1 kliek een 
deelverzameling van k punten zijn met één punt uit elke verzameling. Neem 
verder aan dat de kosten van een kliek functies zijn van de afstanden kussen 
de punten in de kliek. liet probleem is nu om een partitie van de verza- 
meling punten in klieken te vinden met mimimale kosten. VCrschleidene 
kosten-functies warden en er worden verschillende algorit- 

men voorgesteld. Voor elk van deze algoritmen worden 'worst-case' grenzen 
afgeleid. Bijvoorbeeld, er wordt bewezen dat voor bepaalde kosten-functies 
er een bestaat dat ,  in polynomiale tijd, altijd een oplossing levert 

met kosten rnaximaal twee kcer de kosten van de optimale oplassing, voor 
elke waarde van k. 

Hoafdstuk 5 is gewijd aan het volgende probleem. Gegeven zijn f l  baken 
die door 1 rn=hine verricht moeten worden in de tijdsspanne { 1 , 2  . . . , T)" 
De procestijd van elke job bedraagt p, p E N .  De productie-kosten va* elke 
taak zijn een functie van de starttij,d van die taak. Plet probleem i8 mike 
start t iden voor de taken te vinden, dat de sorn van de productie-k~@terg 



minimaal is. We bewijzen dat ,  voor pi 2 S, dit probleem tot de klasse der 
XP-moeilijke problemen behaart. Aan de andere kant, voor T = n - p + c,  
waar G een constante voorstelt, is het probleem oplorsbaaa in polynorniale 
ki~d. Verder wordt dit probleem onderzocht vanuit een polyhedsale invals- 
holek. Er worden oindler meer twee klassen v m  facet-definierende ongelijkhe- 
den afgeleid. Dit probleem blijkt overigens sterk verwant te zijn aan deel- 
probleem [J?] En de eerder gegeven dlecornpmitie. 

Tenslotte wordt in Hoofdstuk 8 het volgende probleem behandeld. Een 
aanrtzll taken moet door een flexibele machine bewerkit, worden. Voor de be- 
werking van elke taak moet er een bepaalde verzameling gereedschappen in 
het magazijn van de machine aanwezig zijn. Aangezien de capaciteit van dit 
magazijn begrensd is, en bovendien het aantal gereedschappen nadig ter be- 
werking voor alle taken groter is dan de capaciteit van het magazijn, moet 
er soms tussen 2 opeenvolgende taken gereedschappen gewisseld worden. 
Wij beschouwen in dit hoofdstuk het probleem om een zodanige volgorde 
van taken te vinden dak het aantal gereedschapswisselingen wordt gernlni- 
malisleerc.!. Er wordt in Hoofdstuk 6 een toepassing van dit probleem in de 
assemblage van grintplaten beschreven. Verder blijkt dat het minimaliseren 
van het aantal gereedschapswisselingen al een N P-moeilijk probleem is voor 
een vaste rnagazij~ncapacitelit C" 2 2. Tenslotte worden een aantal algoritmen 
voorgesteld en getest op willekeurig gegenereerde probleenminstanties. 




