
Voor producenten zijn er steeds meer redenen om

besturingssystemen voor afzonderlijke productielijnen

en -apparatuur te integreren in high-level enterprise

management software. En naarmate de noodzaak

hiervan toeneemt, is de technologische 'magie' om dit

te realiseren niet alleen een vaststaand feit (en geen

science fiction) – het is ook sneller, eenvoudiger en

'intelligenter' dan ooit.

Iedere lijnmanager weet dat bij producenten de
roep om bewaking van de bedrijfsefficiëntie met
het oog winstoptimalisatie steeds luider wordt. Een
toenemend aantal bedrijven wil de Overall
Equipment Effectiveness (OEE) kunnen meten om
knelpunten en zwakke plekken in het
productieproces op te sporen. Deze berekeningen
zijn echter alleen mogelijk als er voldoende
gegevens van het gehele proces worden verzameld
en betrouwbaar worden opgeslagen.

Toenemende druk van regelgeving en klanten
Tegelijkertijd is in bepaalde sectoren (bijv. de
farmaceutische, levensmiddelen- en
automobielindustrie) de toenemende druk van
regelgeving en klanten merkbaar om kritische
procesgegevens steeds gedetailleerder en volledig
traceerbaar vast te leggen. Dat betekent niet alleen
dat er al lang geen gegevens meer met 'pen en
papier' worden verzameld, maar dat een aantal
langzamere methoden voor elektronische
gegevensverzameling plaatsmaken voor het veel
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snellere, real-time verzamelen en verwerken van
gegevens.

De richtlijn CFR21, part 11, van de Food & Drug
Administration (FDA) voor de farmaceutische
industrie is bijvoorbeeld nu algemeen erkend en
voorziet in het verzamelen en opslaan van
productiegegevens zonder de mogelijkheid van
menselijke tussenkomst.



In de EU-richtlijn Good Manufacturing Practice
worden vergelijkbare normen vastgelegd voor
betrouwbare en veilige registratie.

Zelfs in niet-kritische toepassingen zijn systemen
voor het ad hoc verzamelen van gegevens gevoelig
voor omissies en fouten. Tegelijkertijd is het
opvragen van gegevens die met traditionele
opslagmethoden zijn verzameld, in het beste geval
onbetrouwbaar.

Neem bijvoorbeeld OCR (Optical Character
Recognition) of OCV (Optical Character Verification) )
in een farmaceutische toepassing. Met een modern
vision-systeem zoals FH van Omron kan om de circa
30 ms een product worden verwerkt. Maar deze
capaciteit is gekoppeld aan de verwachting dat het
systeem de gecontroleerde gegevens vergelijkt met
extern opgeslagen referentiegegevens, deze veilig
vastlegt en dat deze zo nodig direct toegankelijk
zijn. Dat levert problemen op bij traditionele
gegevensverzameling op basis van PLC's, waarbij
gegevens tijdelijk worden opgeslagen bijv. in het
interne geheugen of op een verwijderbare
mediakaart. Deze gegevens worden periodiek
'gedumpt' naar – of geëxtraheerd door – een
externe opslaglocatie zoals een netwerkserver of
database, meestal met behulp van een SCADA-
pakket (Supervisory Control and Data Acquisition)
als 'verbindende programmatuur'. Hierbij gaan alle
real-time elementen verloren en is het evenmin
mogelijk opgeslagen historische gegevens te
doorzoeken of direct op te vragen.

Wat is dan de oplossing als traditionele SCADA-
middleware niet voldoet? Het antwoord is een
combinatie van veel snellere communicatie
(we hebben het dan over snelheden korter dan een
milliseconde) en lokale besturingssystemen
waarmee deze directe dialoog in twee richtingen
mogelijk is met ondernemingsbrede, relationele
databases.

Industrie 4.0

In de pers in veel geschreven over 'Industrie 4.0', een
futuristische, volledig onderling verbonden
industriële wereld, waarin alle onderdelen zich niet
alleen van elkaar 'bewust' zijn, maar ook real-time
met elkaar kunnen communiceren. Welnu, die
toekomst wordt al - langzaam - realiteit.

Via ethernetgebaseerde netwerken zoals EtherCAT
kunnen alle onderdelen van een
automatiseringssysteem, van sensoren tot en met
robots, informatie uitwisselen met een snelheid die
eerder onmogelijk werd geacht. De controller heeft
daarbij direct toegang tot alle productiegegevens.
Wanneer deze controller bovendien is aangesloten
op ondernemingsbrede systemen zoals Enterprise
Resource Planning (ERP), Manufacturing Resource
Planning (MRP) of Manufacturing Execution Systems
(MES), wordt de 'Industrie 4.0'-visie zichtbaar in de
praktijk. Uiteindelijk betekent dit dat de eigen
klanten en zakenpartners van de producent - niet
alleen lokaal maar mondiaal - worden geïntegreerd
in het productieproces.

Dat is niet iets wat door marketingafdelingen of
producenten van automatiseringscomponenten is
bedacht. Onlangs tijdens de Processing and
Packaging Machinery Association (PPMA) Show in
Birmingham, sprak professor Duncan McFarlane van
de universiteit van Cambridge met name ook over
dit onderwerp. Hij benadrukte hoe de klant met
behulp van 'lokale intelligentie' en 'customerisation'
van productieprocessen rechtstreeks vorm kan
geven aan de uitvoeringsaspecten van orders en
deze dynamisch kan wijzigen. Ofschoon deze
filosofie het meest ingang heeft gevonden bij
hoogwaardige engineering, bijv. in de
automobielindustrie, is het een methode waarvan
alle geïntegreerde bedrijfs- en leverketens kunnen
leren. Professor McFarlane legde uit dat deze
filosofie vraagt om meer in het product
geïntegreerde intelligentie. Met name de wijze
waarop het product zelf rechtstreeks is gekoppeld
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aan informatie en voorschriften die van toepassing
zijn op de manier waarop het moet worden
gemaakt, opgeslagen of getransporteerd, opdat het
product deze activiteiten kan ondersteunen of
beïnvloeden.

Om deze visie te verwezenlijken, moet de hardware
van de controller rechtstreeks met hetzelfde netwerk
kunnen worden verbonden als de databases die de
ruggengraat vormen van elk ondernemingsbreed
systeem.

Wat we tot nu toe hebben gezien, is dat hiervoor
extra hardwaremodules of SCADA-middleware
werden toegepast, maar dat heeft ook geleid tot
knelpunten in het proces en verlies van het real-time
aspect bij de gegevensuitwisseling. Door invoeging
van dit tussenliggende niveau in de communicatie
wordt ook een risico-element geïntroduceerd,
waarbij eisen worden gesteld aan onderhoud,
systeem-updates en voortdurende gevoeligheid
voor virussen.

Er is beweerd dat niet alleen 'SCADA ter ziele is' maar
dat hetzelfde geldt voor de PLC. Sommigen nemen
ten aanzien van deze uitspraken en de met veel
ophef aangekondigde komst van 'Industrie 4.0'

dezelfde kritische houding aan. In veel opzichten is
dit echter een duidelijk voorbeeld van het
spreekwoord 'Noodzaak is de moeder van
uitvinding': de sector stelt gewoonweg veel hogere
eisen dan de mogelijkheden van deze 'oude'
technologieën.

Voor velen voelt het misschien vreemd om PLC's te
zien als 'collector's item', gezien de in de loop der
jaren verbeterde prestaties en programmeer-
baarheid. Maar hoewel de verschillende modules en
controllers in een PLC volledig zijn geïntegreerd op
één niveau, is communicatiesnelheid niet echt veel
waard als de besturing niet volledig is
gesynchroniseerd op een bepaalde maximale
productiecapaciteit van de productielijn.

Om buiten het kader van SCADA te denken, moet
een vergelijkbare, andere denkrichting worden
ingeslagen en moeten werkmethoden opnieuw
worden gedefinieerd. Praktisch betekent dit dat IT-
afdelingen van eindgebruikers nauwer moeten
samenwerken met engineering, zodat apparatuur
op de werkvloer zonder middleware rechtstreeks
toegang heeft tot ondernemingsbrede systemen.
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Er zijn al oplossingen waarbij real-time
gegevensuitwisseling mogelijk is. Dit functieniveau
is geïntegreerd in de CPU's van de NJ501-1_20
machine automation controllers van Omron, dankzij
programmavrije 'wizard'-verbindingen met
relationele databases, zoals Microsoft SQL, Oracle,
MySQL, IBM DB2 en Firebird. Via voorgepro-
grammeerde functieblokken kunnen dan gegevens
van de machine of het proces worden ingedeeld,
ingevoerd of bijgewerkt in de database, of kan er
opdracht worden gegeven om specifieke gegevens
te selecteren.

Het is paradoxaal dat in de nieuwe generatie
machinecontrollers, waarbij de bottleneck van de
PLC (met de problemen bij de gesynchroniseerde
besturing tussen CPU's) wordt omzeild, feitelijk de
diverse functiemodules zijn geïntegreerd die veel te

danken hebben aan de eveneens verguisde
technologie van soft-PLC's. Anders gezegd, in onze
nieuwe machinecontrollers is het beste van de
hardware-PLC gecombineerd met het beste van de
soft-PLC.

Terwijl de hardware-PLC voor zijn werking gebruik-
maakt van ASIC-technologie (Application-Specific
Integrated Circuit), waarbij diverse CPU's tot een
duurzame unit zijn samengevoegd, voert de soft-
PLC, die zich op een industriële pc bevindt, dezelfde
functies uit met behulp van software. Bij de soft-PLC
blijven er twijfels bestaan over de stevigheid van
deze pc-behuizing, de betrouw-baarheid van het
besturingssysteem en de zekerheid van voort-
durende ondersteuning voor een bepaald product.

Sysmac Automation Platform
De nieuwste controllers, bijv. de Sysmac NJ-serie van
Omron, hebben zowel de betrouwbaarheid als het
robuuste ontwerp van een traditionele PLC, maar ze
maken gebruik van een open hardware-architectuur
in combinatie met software 'engines' in één CPU
– en niet in meerdere CPU's – voor het beheer van
de verschillende functies.

De verdere voordelen van deze methode zijn goed
zichtbaar in een recente installatie bij Ricoh, de
reprografische specialist. Het centrum voor de
productie en het hervullen van tonercartridges in
Telford (Verenigd Koninkrijk) schakelt momenteel
om naar een directe koppeling tussen 'recepten' in
een productdatabase en lokale NJ-controllers op de
productielijn. Bij de productie van de cartridges
werd tot nu gebruikgemaakt van conventionele
PLC's, om ervoor te zorgen dat elk product uit het
uitgebreide assortiment met de juiste onderdelen
wordt geassembleerd. De code op elke component
wordt gescand en gecontroleerd. Vroeger
betekende dit echter dat er bij de introductie van
een nieuw artikel handmatig een nieuwe code
moest worden toegevoegd aan elke PLC – dat
betekende veel werk en was tijdrovend.
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Later wil Ricoh een soortgelijke, rechtstreekse
communicatie met een ondernemingsbrede
database gaan toepassen om codes op gebruikte
tonercartridges te scannen die voor recycling naar
hun vestiging in Telford werden gezonden. In dit
geval kunnen gegevens van een NJ-controller, o.a.
het aantal eerdere hervullingen, worden
gecontroleerd. Daarmee kan het systeem vaststellen
of een bepaalde cartridge opnieuw moet worden
gevuld en wordt de database eveneens bijgewerkt.

In het verleden was het nooit mogelijk in een real-
time productieproces op deze intelligente manier
lokale gegevens op te vragen en beslissingen te
nemen. Het kan alleen worden gerealiseerd met dit
type technologie.

Andere sectoren kunnen hiervan ook profiteren. In
de complexe leveringsketens in de
levensmiddelenindustrie is de traceerbaarheid van
ingrediënten die van meerdere bronnen afkomstig
zijn, belangrijker dan ooit. In de vleessector zijn deze
eisen zelfs zo streng dat de herkomst tot het
individuele dier traceerbaar moet zijn. In sectoren
met gevoelige producten (bijv. de levensmiddelen-
en farmaceutische industrie) zullen de hoeveelheid
gedetailleerde gegevens, de snelheid van acquisitie
en opvragen en de veiligheidseisen die aan
gegevens worden gesteld, alleen maar toenemen.

Regelgevende instanties en retailers oefenen in deze
sectoren al gezamenlijk druk uit, maar er zijn vaak
goede voordelen op het gebied van interne
kwaliteitsborging te behalen die producenten in
dezelfde richting sturen. Nu er vele
productvarianten en steeds meer smaken worden
geproduceerd, die vaak op dezelfde productielijn
worden gevuld, hebben merkeigenaren behoefte
aan oplossingen waarmee snel en betrouwbaar een
match tussen product en verpakking wordt
gewaarborgd.

Deze optie is nu realiteit, niet slechts voor enkele
grote, internationale autofabrikanten, maar ook voor
kleinere bedrijven in het segment 'fast moving
consumer goods' (FMCG). Het is slechts een kwestie
van tijd voordat nog meer merkeigenaren zich
zullen gaan realiseren wat deze nieuwe
productiefilosofie voor hen kan betekenen.

Producten en dienstverlening aan klanten in
uiteenlopende sectoren, zoals industriële
automatisering, elektronische componenten en
gezondheidszorg. Omron biedt uitgebreide
salesservice en ondersteuning voor zijn omvangrijke
assortiment producten op het gebied van
industriële automatisering, waaronder detectie-,
veiligheids- en automatiseringssystemen en drives.
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