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Preface 

In August 1993, I started working at PMA for the JERICO project on in-orbit space 
robotic experiments. However, my heart belonged from the start to the holonic 
manufacturing research, and during my spare time I programmed and experimented 
with the flexible assembly system. During the 1993 PMA’s Christmas dinner, prof. 
Van Brussel told me that from January 1995 on the GOA/HMS project would start, 
and that I could work on this project. I thank prof. Van Brussel for creating this 
interesting research opportunity, and for the trust he put in me. It was the premier 
motivation for me to stay at PMA for another year of JERICO. At the same time I 
decided to definitively go for a PhD. I joined the newly composed research group on 
holonic manufacturing systems, led by prof. Van Brussel and prof. Kruth. It turned 
out to be a very enthusiastic, multi-disciplinary group composed around Paul and 
Jan who embodied respectively the system aspects and the process aspects. The 
numerous group discussions formed the perfect soil for breeding new ideas. This 
finally resulted in the little book you are currently holding. 

For this I would like to express my gratitude to my supervisor, prof. Van 
Brussel. He encouraged me when discussing bionic, genetic, and holonic societies 
of machines, he gave me the freedom to learn from my mistakes, and he gently 
obliged me to pour the results in papers and in a PhD. dissertation. I would like to 
thank prof. Kruth and prof. Verbaeten for being members of the reading committee. 
Their effort in commenting and giving feed-back, helped to increase the quality and 
the general comprehensibility of my dissertation. I equally thank prof. Wortmann 
and prof. Debackere for being member of the jury. The interest they showed when 
discussing my research works very motivating. Of course, my gratitude also goes to 
Paul, not only for being member of the jury, but also for reading and commenting 
on the first drafts. Next to this, I also want to thank Paul for the guidance during the 
past years: for the day-to-day management of our research holarchy, for his visions 
that are indispensable to inspire long-term fundamental research, for teaching me 
how to write papers, and for bringing my research down to earth at the time it was 
drifting away.  

I would like to thank my other close colleagues for the years of fruitful co-
operation. First of all, I want to mention Luc. He started one year before me a PhD 
on the integration of scheduling and schedule execution in manufacturing systems. 
He functioned as an example, a beacon, and I was constantly trying to catch up. I 
would like to thank him for the side-by-side C++ programming sessions, for the 
endless discussions on all kind of holons, and for disagreeing with me on 
everything. It forced me to sharpen the statements made in this book. My other 
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office mate is Patrick. I want to thank him for taking over the torch and for the 
enriching co-operation, not only in the MASCADA project. His perfectionism in 
building Arena models worked inspiring. 

My appreciation also goes to all colleagues involved in the GOA/HMS 
research group: Jan for his enthusiasm in the GOA discussions, Tony for taking 
PROSA down to the machine control level, Indra for the NC-machine holon, Geert 
for the process planning contributions, Marnix for the insights on (machine) 
learning, Xu for a well-behaving mobile robot, Jurgen for suppressing his ambition 
to become knight of mobile laser war technology, François, the FACCS and FAS 
wizard, for teaching me all his (dirty) tricks that help to save the day when giving a 
demo on the assembly system. Recently, Ludmila, Yuki, and Johan joined our 
group. I want to encourage them with the statement: hard research topics are easiest 
cracked with the co-operation of good colleagues.  

I want to express my acknowledgement for the entire PMA staff: the 
professors, the fellow assistants, the secretariat, the electronics shop, the work shop, 
the computer support, and the few not belonging to a specific sub-division. They 
created a pleasant working environment in which everybody is willing to help in 
time of need. For providing a help-desk for all kind of administrative procedures, 
for the help in assembling the annual report, for upgrading the FAS with new 
sensors, for organising social events such as the week-end or the barbecue, for the 
helping hand in making the machines for the laboratory sessions operational, and for 
the numerous other supportive actions. 

I especially want to acknowledge Hans for his availability as C/C++ guru and 
all-round computer wizard, and for assisting me with transputers, PC-cards, and 
network configurations. I could always count on him when programming really 
went wrong. When Luc and I were not able to find a bug in a couple of days, we 
used to “call the marines,” we called Hans. Few minutes later, the problem was 
guaranteed to be history. In the same computer context, I want to mention Jan and 
Philippe. I know that I was the enfant terrible of computer users, the nightmare of 
all system administrators, and that I used a disproportional amount of their precious 
time. 

I count myself lucky with my thesis students: Ronny, Koen, Patrick, Joost, 
Kris, Olivier, and Christophe. Although most of the thesis subjects were not directly 
related to my research, all students were devoted to successfully complete their 
work, and I was able to learn from all of them. I also learned from Emmanuel and 
Erik, two would-be thesis students. However, this was limited to the learning of 
insights in human resource management. 

I was happy to contribute to several European and national research projects 
and working groups: GOA/HMS, MASCADA, HMS/HANDS, IMS-WG, IiMB, 
CIMDEV/CIMMOD, ICIMS-NOE, and IUAP-50. In this context, I appreciated the 
vivid discussions and the tedious writing of joint papers with Duncan, Tapio, Stefan, 
Hartwig, Sven, Martin, Jean-Pierre, Stefano, Gilad, Per, Pär, Pär, Patrick, and 
Paddy. 

I also want to mention acknowledgement to my family and friends. For 
encouraging me, for asking what I am doing and what it is about, for not blaming 

ii 



Preface 
 

iii 

me the (sometimes) boring explanations, for not telling me how much people earn in 
industry, for complaining about their boss and their colleagues, ... it all helped to 
keep me going. 

Most of all I want to thank Linda, Roeland, and Kaat for keeping me aware 
of the difference between life and work. I thank Linda for her confidence, her 
patience, and for her support in life, work, and study during the last twelve years. I 
know that the final sprint in completing this book was sometimes taking too much 
of my attention, at the expense of my family. I therefore would like to comfort them:  
Now that my PhD is finished, I feel relieved and I will put my mind to rest for a few 
weeks... before setting out on my next quest.  

 
 
 
 
 

Rêver un impossible rêve  
Porter le chagrin des départs 
Brûler d'une possible fièvre 
Partir où personne ne part 
Aimer jusqu'à la déchirure 

Aimer, même trop, même mal, 
Tenter, sans force et sans armure, 

D'atteindre l'inaccessible étoile 
Telle est ma quête,  

Suivre l'étoile  
Peu m'importent mes chances 

Peu m'importe le temps 
Ou ma désespérance 
Et puis lutter toujours 

Sans questions ni repos 
Se damner 

Pour l'or d'un mot d'amour 
Je ne sais si je serai ce héros  

Mais mon coeur serait tranquille 
Et les villes s'éclabousseraient de bleu 

Parce qu'un malheureux 
Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé 
Brûle encore, même trop, même mal 

Pour atteindre à s'en écarteler 
Pour atteindre l'inaccessible étoile. 

 
La quête, Jacques Brel. 
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Abstract 
Reference architecture for 
holonic manufacturing 
systems 

In order to survive, manufacturing systems need to adapt themselves at an ever-in-
creasing pace to incorporate new technology, new products, new organisational 
structures, etc. This thesis develops a manufacturing control reference architecture 
that enables such changes and reconfigurations. At the same time, the architecture 
shall support the use of efficient logistical and technological planning and execution 
algorithms for large and heterogeneous production systems. For this, inspiration is 
sought in the paradigm of holonic manufacturing systems. 

The developed architecture, called PROSA, consists of four types of holons. 
The order, product, and resource holon are respectively responsible for logistical 
concerns, product and process related technological aspects, and resource aspects 
such as driving the machine at optimal speed and maximising its capacity. The 
fourth type, the staff holon, is optional. It advises the basic holons about a certain 
aspect of the production system. The integration of control functionality in PROSA 
emphasises the independence of the basic holons from the specific characteristics of 
the algorithm. The integration is discussed for deadlock handling, scheduling, 
process planning, interaction with machines, and man-machine interfaces. 

The implementation of the reference architecture results in the PROSA soft-
ware framework. The theoretical evaluation of PROSA shows that it is a generalisa-
tion of the existing hierarchical and heterarchical approaches. The independence of 
the system structure from the control algorithm(s), the independence of logistical 
and technological concerns, and the self-similarity in the architecture, are the three 
main PROSA innovations. They are needed to allow evolution and reconfiguration 
in the system. 
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Beknopte samenvatting 
Referentiearchitectuur voor 
holonische 
productiesystemen 

Om succesvol te blijven moeten productiesystemen zich steeds vaker aanpassen aan 
nieuwe omstandigheden: nieuwe technologieën, nieuwe producten, nieuwe organi-
satiestructuren, etc. Deze thesis ontwikkelt een referentiearchitectuur voor 
productiebesturing die veranderingen en herconfiguratie van het productie-
besturingssysteem mogelijk maakt. Tegelijk moet de architectuur toch efficiënte 
logistieke en technische plannings- en uitvoeringsalgoritmen toelaten voor het 
besturen van grote en heterogene productiesystemen. Er wordt inspiratie gezocht in 
het paradigma van holonische productiesystemen. Naar analogie met biologische en 
sociale systemen, hebben ze een hiërarchische structuur bestaande uit autonome en 
samenwerkende entiteiten of holons.  

De ontwikkelde holonische architectuur, PROSA genaamd, bestaat uit vier 
types van holons. De order-, product-, en productiemiddelholons zijn noodzakelijke 
entiteiten in elk productiebesturingssysteem. Ze zijn respectievelijk verantwoor-
delijk voor de logistieke aspecten, technologische aspecten, en het besturen van de 
productiemiddelen. Een vierde type, het stafholon, is optioneel. Het bevat expert-
kennis over een bepaald aspect van de productiebesturing, en geeft hierover advies 
aan de desbetreffende basisholons. 

De integratie van productiebesturingsfuncties in PROSA benadrukt het onaf-
hankelijk houden van de basisholons van de specifieke kenmerken van de functies. 
De behandelde functies zijn impasseafhandeling, fijnplanning, werkvoorbereiding, 
communicatie met apparatuur, en mens-machine-interface. 

De praktische implementatie van de referentiearchitectuur resulteert in het 
PROSA toepassingsraamwerk. Dit ondersteunt een snelle implementatie van een 
productiebesturingssysteem en laat toepassingsspecifieke uitbreidingen toe. Een 
theoretische evaluatie toont dat PROSA een veralgemening is van de bestaande 
hiërarchische en heterarchische architecturen. PROSA heeft drie belangrijke eigen-
schappen die evolutie en herconfiguratie mogelijk maken: de structuur van het 
productiebesturingssysteem is onafhankelijk van het besturingsalgoritme, de techno-
logische aspecten (bv. werkvoorbereiding) zijn onafhankelijk van de logistieke 
aspecten, en de architectuur heeft een grote gelijkvormigheid. 
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Glossary & abbreviations 

AGV. Automated guided vehicle.  
API. Application programmers interface.  
Autonomy. The capability of an entity to create and control the execution of its own 

plans and/or strategies. [SM94] 
Basic holon. Order holons, product holons, and resource holons are basic holons. 

Basic holons are necessary in every PROSA-based manufacturing control 
system. This in contrast to staff holons which are optional. 

CAD. Computer aided design. 
CAM. Computer aided manufacturing. 
CAPP. Computer aided process planning. 
CIM. Computer integrated manufacturing. 
Co-operation. A process whereby a set of entities develops mutually acceptable 

plans and executes these plans. [SM94] 
CORBA. Common object request broker architecture. An architecture for 

communication between computer processes. 
Deadlock. The danger for deadlock arises whenever multiple active processes 

(customer orders, machining jobs, ...) compete for resources (tools, 
machines, ...). The most simple example of a deadlock is when an order waits 
for a resource which is held by another order which is on its turn waiting for 
a resource held by the first order. Deadlock always involves entities which 
are waiting for each other. Deadlock can be solved by redesigning the system 
such that circular waiting is prevented, avoided, or detected and recovered 
from. 

FAS. Flexible assembly system. 
Flexible Manufacturing System (FMS). A manufacturing system with a high 

degree of flexibility, usually consisting of automatically controlled NC 
machines and/or robots. Often completely automated (or to a large degree), 
including tool exchange, transport, and control. 

FMS. Flexible manufacturing system. 
Framework. A set of co-operating classes that makes up a reusable design for a 

specific class of software. A framework provides architectural guidance by 
partitioning the design into abstract classes and defining their responsibilities 
and collaborations. A developer customises the framework to a particular 



Glossary & abbreviations  

application by sub-classing and composing instances of framework classes. 
[GHJ+95]. 

GUI. Graphical user interface. 
Heterarchical control. A highly distributed form of control, implemented by a 

system of independent agents without centralised or explicit direct control 
[LS94]. 

Hierarchical control. A hierarchical control architecture contains several control 
modules arranged in a pyramidal structure, where each distinct level has its 
own purpose and function. The established hierarchy is used as well as the 
basis for structuring the system, as for controlling the system. In a 
hierarchical control system, the flow of commands typically goes top-down, 
and flow of feedback information bottom-up. The relationships between the 
modules are limited to master-slave relationships between parent and child 
nodes in a tree shaped hierarchy. The breaking down of commands into 
subcommands for subordinates is often based both on technological (process 
oriented) and logistical considerations. 

HMS. Holonic manufacturing system. 
Holarchy (manufacturing holarchy). A system of holons that can co-operate to 

achieve a goal or objective. The holarchy defines the basic rules for co-op-
eration of the holons and thereby limits their autonomy. [SM94] 

Holon (manufacturing holon). An autonomous and co-operative building block of 
a manufacturing system for transforming, transporting, storing and/or vali-
dating information and physical objects. The holon consists of an informa-
tion processing part and often a physical processing part. A holon can be part 
of another holon [SM94]. 

Holonic manufacturing system (HMS). A highly decentralised manufacturing sys-
tem, consisting of autonomous, co-operating agents, called 'holons', and a 
hierarchical structure, called 'holarchy', which imposes rules upon the holons. 
According to the HMS consortium, an HMS is a holarchy that integrates the 
entire range of manufacturing activities from order booking through design, 
production, and marketing to realise the agile manufacturing enterprise. 
[SM94] 

IT. Information technology. 
KULeuven. Katholieke Universiteit Leuven. 
Manufacturing control. Manufacturing control is used as a generalisation of shop 

floor control. It covers similar responsibilities but it may take into account a 
broader space and/or time domain. While shop floor control is limited to one 
part of the factory, manufacturing control may consider relations across 
different shops, or even across different plants. Manufacturing control may 
also incorporate mid-term or long-term objectives of the manufacturing 
system. Therefore, when the term manufacturing control is used, it may refer 
to a wide scope of diverse systems, ranging from the control of an individual 
cluster of machines up to the management of several plants, including 

xvi 
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purchasing, material requirements planning, design, process planning, etc. 
Alternative terminology used for manufacturing control system is manufac-
turing planning and control system (MPCS). 

NLPP. Non-Linear Process Plan. 
OOD. Object oriented design. 
Order holon. An order holon represents a task in the manufacturing system. It is 

responsible for performing the assigned work correctly and on time. It 
manages the physical product being produced, the product state model, and 
all logistical information processing related to the job. An order holon may 
represent customer orders, make-to-stock orders, prototype-making orders, 
orders to maintain and repair resources, etc. Often, the order holon can be 
regarded as the workpiece with a certain control behaviour to manage it to go 
through the factory, e.g. to negotiate with other parts and resources to get 
produced. The order holon performs tasks traditionally assigned to a 
dispatcher, a progress monitor, and a short term scheduler. 

Paradigm. A philosophical and theoretical framework of a scientific school or 
discipline within which theories, laws, and generalisations and the 
experiments performed in support of them are formulated. 

PMA. Production engineering, machine design, and automation. A division of the 
mechanical engineering department of the K.U.Leuven. 

Product holon. A product holon holds the process and product knowledge to assure 
the correct making of the product with sufficient quality. A product holon 
contains consistent and up-to-date information on the product life cycle, user 
requirements, design, process plans, bill of materials, quality assurance 
procedures, etc. As such, it contains the “product model” of the product type, 
not the “product state model” of one physical product instance being 
produced. The product holon acts as an information server to the other 
holons in the HMS. The product holon comprises functionalities which are 
traditionally covered by product design, process planning, and quality 
assurance. 

PROSA. Product-Resource-Order-Staff Architecture. The name of the manufactur-
ing control reference architecture developed in this dissertation. 

Reference architecture. Reference architecture corresponds to “architecture as a 
style or method” as mentioned in the dictionary. It refers to a coherent design 
principle used in a specific domain. Examples of such architectures are the 
Gothic style for building or the AMRF-model for CIM by Jones [JM86]. The 
architecture may specify one or more of the following aspects: a generic 
system structure, the kinds of system components, their responsibilities, 
dependencies, interfaces, data, interactions, constraints, design rules, etc. 
These specifications are represented using models. 

Resource holon. A resource holon contains a physical part, namely a production 
resource of the manufacturing system, and an information processing part 
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that controls the resource. It offers production capacity and functionality to 
the surrounding holons. It holds the methods to allocate the production 
resources, and the knowledge and procedures to organise, use and control 
these production resources to drive production. A resource holon is an 
abstraction of the production means such as a factory, a shop, machines, 
furnaces, conveyors, pipelines, pallets, components, raw materials, tools, tool 
holders, material storage, personnel, energy, floor space, etc. In contrast with 
most traditional shop floor control architectures, such as PAC (Bauer 
[BBB+91]), the HMS does not separate the manufacturing system from the 
manufacturing control system. The HMS comprises both. A physical 
manufacturing resource is incorporated inside a resource holon. 

Resource requirement chart (RRC). Represents the possible sequences in which 
resources might be requested and released in order to correctly execute the 
process. The RRC also includes resources eventually needed for set-up and 
tear-down actions. The RRC can be graphically represented as a precedence 
graph. 

RRC. Resource requirement chart. 
Shop floor control. Shop floor control is that group of activities directly 

responsible for managing the transformation of planned order into a set of 
outputs. It governs the short-term (on-line) detailed planning, execution, and 
monitoring of process preparation and resource allocation activities needed to 
control the flow of an order from the moment that it is released by the 
planning system for execution until the order is filled and completed. In order 
to fulfil its responsibilities effectively and efficiently, shop floor control 
systems may contain activities such as: reactive scheduling, order release, 
assignment of resources (labour, machines, tooling, materials, ...) to orders, 
on-line process planning, downloading of process parameters, data collection 
and monitoring, etc. Shop floor control (SFC) is often also referred to as 
manufacturing activity planning (MAP), production activity control (PAC), 
and Manufacturing Execution System (MES). 

Staff holon. Staff holons assist the basic holons in performing their work. They 
consider some facets of the manufacturing control problems of the basic 
holons and provide them with sufficient information such that these can take 
the correct decision to solve the problem. The basic holon is responsible for 
taking the decision, the staff holon is considered as an external expert that 
gives advise. 

System architecture. System architecture refers to the architecture of a specific 
construction or system. System architecture corresponds to "architecture as a 
product". A system architecture is the result of a design process, and 
specifies a solution for a specific problem. It specifies the structure of the 
solution, the components, and their responsibilities, dependencies, interfaces, 
data, interactions, and constraints. The specifications are represented using 
models. 
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UML. Unified Modelling Language. A standard for drawing object-oriented dia-
grams (Rumbaugh [RBJ97]). UML emerged out of the combination of the 
Booch Method (Booch [Boo91]) and OMT (Rumbaugh [RBP+91]). 
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∀ x for all elements “x” 
P ⇔ Q P if and only if Q 
P ⇒ Q if P, then follows Q 
¬ P not P 
P ∨ Q P or Q 
P ∧ Q P and Q 
a > b a is bigger than b 
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Samenvatting 
Referentiearchitectuur voor 
holonische 
productiesystemen 

1. Produceren in een dynamische omgeving 

1.1 Probleemstelling 
Om succesvol te blijven moeten productiesystemen zich steeds vaker aanpassen aan 
nieuwe omstandigheden: nieuwe technologieën, nieuwe producten, nieuwe 
organisatiestructuren, etc. Hierdoor ontstaat een behoefte een nieuw type pro-
ductiebesturingssystemen die in staat zijn om efficiënt zulke veranderingen in re-
kening te brengen. Productiesystemen die sneller en eenvoudiger kunnen aangepast 
worden leveren een competitief voordeel gezien: 

• Door sneller dan de concurrentie aan te passen aan de nieuwe situatie 
(bv. nieuwe markt), is er een verhoogd voordeel bij het inspelen op 
nieuwe opportuniteiten. 

• Een lagere aanpassingskost en -inspanning laten toe om ook in te 
spelen op kleinere, en tijdelijke opportuniteiten. 

De traditionele hiërarchische besturingssystemen, en hun bijbehorende 
hiërarchische top-bodem ontwikkelingsmethode, kunnen de verhoogde frequentie 
van veranderingen niet aan. Momenteel worden veranderingen geval per geval 
geïntegreerd door het uitvoeren van dure, tijdrovende, ad-hoc projecten. De aldus 
bekomen oplossing is niet alleen te duur, ze is ook te omslachtig om te onder-
houden. De volgende verandering zal namelijk opnieuw een aanpassing vergen van 
de vorige specifieke oplossing. 

Holonische productiesystemen bieden een nieuwe aanpak van CIM 
(Computer Integrated Manufacturing — computergeïntegreerde productie). Het 
optreden van veranderingen en storingen in productiesystemen wordt er als 
nominaal systeemgedrag aanzien, en het productiesysteem moet in staat zijn hier 
snel op in te spelen. In het holonisch paradigma zoekt men hiervoor inspiratie in de 
structuur en de werking van complexe adaptieve systemen in de biologie en in de 



Samenvatting 

maatschappij. Deze thesis draagt bij tot deze holonische aanpak door het 
ontwikkelen van een referentiearchitectuur voor productiebesturingssystemen voor 
discrete productieprocessen. Deze referentiearchitectuur maakt het mogelijk om snel 
en efficiënt het productiebesturingssysteem aan te passen aan een veranderde 
situatie. Het gebruik van zulke referentiearchitectuur is de sleutel tot het 
herconfiguratie en evolutie in het productiebesturingssysteem. 

1.2 Doel en overzicht van de thesis 
Het doel van deze thesis is drieledig: (i) het verduidelijken van het holonische pro-
ductiebesturingsparadigma, de inzichten in de structuur en dynamica van complexe 
adaptieve systemen, en het ontwerpen van artefacten, (ii) het ontwikkelen van een 
productiebesturingsreferentiearchitectuur volgens de gegeven holonische concepten, 
en (iii) aangeven hoe systeemspecifieke productiefuncties geïntegreerd worden in de 
voorgestelde architectuur. 

Na deze inleiding en overzicht, geeft hoofdstuk 2 de definities voor 
werkvloerbesturing en productiebesturing, en duidt op het verschil tussen een 
systeemarchitectuur en een referentiearchitectuur. Daarna geeft het een overzicht 
van de huidige stand van zaken in het onderzoek naar productiebesturingssystemen. 
Hoofdstuk 3 verduidelijkt de concepten van het paradigma van holonische 
productiesystemen. Zowel de initiële inzichten van Koestler [Koe67], als de 
inzichten in de dynamica van complexe adaptieve systemen komen aan bod. 
Hoofdstuk 4 definieert de holonische productiebesturingsreferentiearchitectuur. 
Deze architectuur, PROSA genoemd, bevat vier soorten van holons: orderholons, 
productholons, productiemiddelholons, en stafholons. Hoofdstuk 5 beschrijft de 
integratie van impasseafhandelingsfuncties (deadlock handling functions) in 
PROSA. Hoofdstuk 6 beschrijft de integratie van functies van gerelateerde 
onderzoeksdomeinen: fijnplannen, werkvoorbereiding, koppeling met productie-
apparatuur, en mens-machine-interactie. Hoofdstuk 7 geeft een praktische uit-
werking van de PROSA-referentiearchitectectuur, hetgeen resulteert in het PROSA-
toepassingsraamwerk. De toepassing van het raamwerk is geïllustreerd door het 
uitwerken van een productiebesturing voor het PMA flexibele assemblagesysteem, 
en een implementatie van een werkstation. Hoofdstuk 8 zoekt naar een evaluatie van 
de PROSA-referentiearchitectuur. Tenslotte presenteert hoofdstuk 9 de besluiten en 
enkele pistes voor verder onderzoek en ontwikkeling in dit domein. 

2. Productiebesturingsarchitecturen:  
stand van zaken 

2.1 Terminologie 
De litteratuur aangaande productiebesturingsarchitecturen biedt geen eenduidige 
definities van de begrippen werkvloerbesturing en productiebesturing aan. Daarom 
definieert deze sectie de definities die gelden in deze doctoraatsthesis. In uitbreiding 

xxiv 



Samenvatting 
 

xxv 

op de meest gangbare definities, omvat werkvloerbesturing en productiebesturing 
ook technologische werkvoorbereidingsfuncties, naast de logistieke productie-
middelentoekenningsfuncties. Ook de definitie van architectuur verdient enige 
toelichting. Het is namelijk van belang een verschil te maken tussen de begrippen 
systeemarchitectuur en referentiearchitectuur.  

Werkvloerbesturing — Werkvloerbesturing is de verzameling van acti-
viteiten die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de transformatie van geplande 
taken tot een set van afgewerkte producten. Het omvat de korte-termijn ge-
detailleerde planning, uitvoering, en opvolging van werkvoorbereidings- en 
productiemiddelentoekenningsactiviteiten. Zij besturen het verloop van een order 
vanaf het moment dat het door het planningssysteem wordt vrijgegeven voor uit-
voering, totdat het order volbracht en vervolledigd is. Om deze opdracht te vol-
brengen, omvat werkvloerbesturing activiteiten zoals: reactieve fijnplanning, vrij-
geven van orders, toekennen van productiemiddelen (manuele arbeid, machines, 
gereedschappen, grondstoffen, …) aan orders, on-line productieplanning, instellen 
van process parameters, gegevensverzameling en opvolging, etc.  

Productiebesturing — Productiebesturing is een veralgemening van het be-
grip werkvloerbesturing. Het omvat analoge verantwoordelijkheden, maar het kan 
een breder karakter hebben in tijd en ruimte. Terwijl werkvloerbesturing zich 
beperkt tot één deel (afdeling) van een bedrijf, kan productiebesturing ook relaties 
tussen meerdere afdelingen, en zelfs tussen meerdere bedrijven in rekening brengen. 
Productiebesturing kan tevens ook middellange en langetermijn aspecten 
beschouwen. Daarom kan het begrip productiebesturing refereren naar een brede 
waaier van systemen, gaande van het besturen van een groepje machines, tot het 
beheren van verschillende bedrijven, inclusief aankoop, planning, ontwerp, etc. 

Systeemarchitectuur — Een systeemarchitectuur specifieert een geselec-
teerde oplossing voor een specifiek probleem. De systeemarchitectuur is het 
resultaat van een ontwerpproces met als doel om de vereisten van een specifiek 
probleem in te lossen. Het beschrijft de structuur van de oplossing, de componenten, 
hun verantwoordelijkheden, afhankelijkheden, interfaces, gegevens, interacties, en 
beperkingen. Deze beschrijving maakt gebruik van modellen. De systeem-
archictectuur kan men beschouwen als een product, gecreëerd door een architect en 
gebruikt door een systeembouwer (“aannemer”) om het systeem te implementeren. 
De systeemarchitectuur abstraheert het systeem bij wijze van modellen, om imple-
mentatie of herontwerp toe te laten, om de vitale componenten aan te duiden, en als 
communicatiemiddel tussen verschillende partijen. 

Referentiearchitectuur — Een referentiearchitectuur is de specificatie van 
een generische oplossing voor een type van problemen in een bepaald domein. Men 
kan het beschouwen als een stijl of manier om bepaalde types van problemen aan te 
pakken. Het groepeert ontwerpprincipes en constructiepatronen. Het heeft als doel 
om het ontwerp van specifieke systeemarchitecturen te structureren, door het 
definiëren van een éénduidige terminologie, een generische structuur, het soort 
systeemcomponenten, hun verantwoordelijkheden, afhankelijkheden, interfaces, 
gegevens, interacties, beperkingen, ontwerpregels, en modellen om deze aspecten te 
beschrijven. De referentiearchitectuur reduceert de ontwikkelingstijd voor het 
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ontwerpen van een systeemarchitectuur door het aanreiken van rijpe concepten en 
technieken. 

2.2 Bestaande productiebesturingsarchitecturen 

Hiërarchische productiebesturingssystemen 
De aanwezigheid van hiërarchie in de structuur van grote, complexe systemen is de 
motivatie voor het bouwen van meerlagige hiërarchische besturingsstructuren. Een 
voorbeeld van een hiërarchische architectuur is schematisch weergegeven op Figuur 
1. De bekomen hiërarchie wordt zowel gebruikt voor het structureren van het 
systeem, als voor het besturen ervan. Deze systemen voorzien een stroom van 
commando’s van top naar bodem, en een terugkerende gegevensstroom van bodem 
naar top. Hierbij worden commando’s opgebroken in kleinere deeltaken voor de 
onderliggende niveaus.  

De recente voorbeelden (MSI [SKR+94], PAC++ [AAF+97], FACT 
[Are95]) worden vaak gewijzigde hiërarchische besturingssystemen genoemd. Zij 
voorzien ook in een communicatie tussen buurentiteiten op hetzelfde niveau. Dit 
laat toe om in de lagere niveaus rechtstreeks gegevens uit te wisselen (MSI), om 
beter de voortgang van verschillende entiteiten te synchroniseren (PAC++), of om 
specifieke storingen op te lossen (FACT). 

Alle hiërarchische besturingsarchitecturen vereisen een vaste structuur, en 
veronderstellen een deterministisch gedrag van de verschillende entiteiten. Deze 
impliciete veronderstellingen vormen tevens de basis voor de belangrijkste 
tekortkomingen van de hiërarchische architecturen: 

• Het wijzigen van de structuur, om bijvoorbeeld produktiemiddelen toe 
te voegen of te verwijderen, is moeilijk. Ten eerste moet het 
productiebesturingssysteem hiervoor stilgelegd worden. Ten tweede 
moeten alle datastructuren van de hogerliggende niveaus aangepast 
worden om een juiste voorspelling van de lagere niveaus mogelijk te 
maken. 

• Het aanbrengen van onvoorziene veranderingen zoals nieuwe 
datastructuren (bv. werkvoorbereiding met alternatieven), of nieuwe 
technologie, is haast onmogelijk (Duffie [DCM88]). 

• Voorspellingen van de hogere niveaus worden gebruikt om operaties 
op de lagere niveaus te starten. Storingen, zoals een machinepanne, 
maken de planning ongeldig. Hierdoor moeten de storingen 
doorgegeven worden aan de hogere niveaus. In sommige gevallen is 
de planning reeds ongeldig alvorens ze volledig is uitgewerkt (Duffie 
[DP94]). 

• Bovendien worden hiërarchische systemen steeds ontwikkeld volgens 
een top-bodem methodology. Dit zorgt opnieuw voor het inwerken van 
beperkingen in de oplossing. 
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Figuur 1: Meerlagige hiërarchische  
productiebesturingsarchitectuur. [SKR+94] 

Heterarchische productiebesturingssystemen 
Heterarchische besturingssystemen hebben een vlakke structuur bestaande uit 
onafhankelijke entiteiten, agenten genaamd. Typisch bestaan er agenten voor de 
productiemiddelen en/of voor de taken. De toekenning van taken aan productie-
middelen gebeurt door een dynamisch marktmechanisme, naar analogie met 
economische marktsystemen. Zo zullen bijvoorbeeld de verschillende taakagenten 
bieden op capaciteit van productiemiddelen. De taak die het hoogste bod doet op 
een productiemiddel, krijgt dit productiemiddel toegekend. Dit leidt tot een 
eenvoudig en foutbestendig systeem gezien geen enkele van de agenten vooraf 
kennis dient te hebben over de andere agenten. Bijgevolg kunnen storingen en 
veranderingen eenvoudig opgevangen worden: Als een productiemiddel panne 
heeft, neemt het niet deel aan de markt; als een productiemiddel bijkomende 
bewerkingen kan uitvoeren, zullen ze ook ingaan op een bod voor deze taken; 
nieuwe productiemiddelen kunnen eenvoudig toegevoegd worden door een 
bijkomende agent in het marktsysteem te introduceren, enz. 

Opnieuw veroorzaken de basisveronderstellingen van deze aanpak voor de 
voornaamste tekortkomingen. De onafhankelijkheid van de agenten verbiedt het 
gebruik van globale informatie. Daarom is centrale fijnplanning onmogelijk: 

• De globale systeemperformantie, bv. doorvoer van orders, is zeer 
gevoelig voor de specifieke afstelling van de regels van het 
marktmechanisme. 

• Het besturingssysteem kan geen minimum performantie garanderen 
wanneer het buiten het werkingsbereik gaat waarvoor de marktregels 
afgesteld zijn. Er kan slechts een gemiddelde systeemperformatie 
geschat worden wanneer het systeem zich in een nominaal 
werkingsbereik bevindt. 
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• De voorspelling van het gedrag van individuele orders is onmogelijk. 
De doorlooptijd van een order is sterk afhankelijk van de status en het 
gedrag van andere orders in het systeem. 

Bovendien is het voordeel van het automatisch opvangen van machine-
falingen enkel van toepassing indien er alternatieve machines beschikbaar zijn. 
Door het ontbreken van werkvoorbereidingsfuncties in de meeste van deze 
systemen, komt dit neer op het feit dat er identieke machines moeten beschikbaar 
zijn. De meest succesvolle voorbeelden van heterarchische besturingssystemen zijn 
dan ook te vinden in toepassingen met een homogene set van machines. 

3. Het paradigma van holonische productiesystemen 
Het paradigma van holonische productiesystemen vormt de basis van deze thesis. 
Deze nieuwe CIM-aanpak zoekt inspiratie in de eigenschappen van open 
hiërarchische systemen zoals beschreven door Koestler [Koe67]. Onze onderzoeks-
groep gebruikte tevens inzichten in de dynamica van complexe adaptieve systemen, 
en de ontwerptheorie in rekening. 

3.1 Open hiërarchische systemen 
Meer dan 30 jaar geleden introduceerde Arthur Koestler [Koe67] het woord holon. 
Het is een samentrekking van het Griekse holos (=geheel) en het achtervoegsel -on 
zoals in proton, hetgeen een individueel deeltje aanduidt. Hij lanceert dit neologisme 
op basis van twee vaststellingen. Ten eerste, complexe systemen (bv. biologische 
systemen, of maatschappelijke structuren) komen enkel tot stand als ze opgebouwd 
zijn uit stabiele subsystemen. Ten tweede, een stabiele entiteit in zulk systeem is 
zowel deel van een groter systeem, als geheel bestaande uit andere stabiele 
entiteiten. Om deze hybride eigenschap van die entiteiten duidelijk te maken, 
noemde Koester ze holons. 

De twee belangrijkste eigenschappen van holons zijn autonomie en 
samenwerking. De autonomie zorgt voor de stabiliteit van het holon in een 
veranderende omgeving. De autonomie laat toe dat een holon reageert op storingen. 
De samenwerking geeft het holon een plaats in het grotere systeem. Verschillende 
holons werken samen om een efficiënt geheel te vormen. 

3.2 Dynamica van complexe adaptieve systemen 
Koestler geeft een antwoord op de statica (de structuur, de eigenschappen) van 
complexe systemen. Deze sectie zoekt een antwoord naar de dynamica van die 
systemen. Hoe zijn ze tot stand gekomen? Hoe ondergaan zij de evolutie van 
naburige systemen? 

Een eerste fenomeen is de auto-katalytische verzameling. In een zoektocht 
naar het ontstaan van leven, realiseerde Stuart Kauffman zich dat de complexe 
moleculen van levende organismen niet door toevallige chemische reacties tot stand 
kunnen komen [Wal92]. Het volstaat echter om een auto-katalytische verzameling te 
hebben: een verzameling die het aanmaken van meer elementen uit deze 
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verzameling bevordert. Zulke auto-katalytische verzameling zal het creëren van 
meer complexe moleculen bevorderen. Andere fenomenen die een belangrijke rol 
spelen in het ontstaan en voortbestaan van complexe adaptieve systemen zijn 
insluiting (lock-in), gelijkvormigheid, ontkoppelingsmechanismen, en de invloed op 
de omgeving. 

3.3 Ontwerp van artefacten 
Naast de analyse van complexe systemen van de vorige twee secties, bevat deze 
sectie enkele ontwerptheorieën die het ontwerp en synthese van systemen 
ondersteunen. 

De axiomatische ontwerptheorie van Suh [Suh90] biedt twee axioma’s om 
het beste ontwerp te kiezen uit een set van alternatieven. De ontkoppeling van 
ontwerpparameters is zijn belangrijkste criterium om een goed ontwerp te maken. 
Echter, zijn theorie beperkt zich tot statische ontwerpproblemen: een vaste 
verzameling van vereisten, beperkingen, en een gekende omgeving. De 
flexibiliteitstheorie van Valckenaers [Val93] beschouwt het ontwerpen als een 
dynamisch proces. De omgeving, de beperkingen, en de vereisten aan het systeem 
kunnen veranderen in de loop van het ontwerpproces. Dit leidt tot een veilige 
ontwerpregel: het nemen van kleine en late bindingen in het ontwerp. Als ontwerp-
methodologie heeft een incrementele en iteratieve aanpak de voorkeur boven een 
top-bodem benadering. Een iteratieve ontwerpmethode laat toe om te leren over de 
systeem, de vereisten, en de beperkingen nog voor het volledige systeem klaar is. 

4. De PROSA referentiearchitectuur 

4.1 Basisstructuur 
De structuur van de holonische productiebesturingsreferentiearchitectuur is 
gebouwd rond drie types van basisholons: orderholons, productholons, en 
productiemiddelholons. Elk van hen is verantwoordelijk voor één aspect van de 
productiebesturing, respectievelijk de logistiek planning, de werkvoorbereiding, en 
de mogelijkheden van de productiemiddelen. Figuur 2 toont de drie basisholons in 
de architectuur. Het is echter beter om een meer formeel model te hanteren. In de 
rest van deze thesis wordt hiervoor UML — Unified Modelling Language [BBJ97] 
— gebruikt. 

Het productiemiddelholon (resource holon) bevat een fysisch gedeelte, het 
productiemiddel, en een informatieverwerkend gedeelte dat het productiemiddel 
bestuurt. Het productiemiddelholon biedt productiecapaciteit en -mogelijkheden aan 
aan de rest van het productiebesturingssysteem. Het productholon bevat de proces- 
en productkennis die toelaat om een product op correcte wijze te produceren, 
gebruikmakende van de productiemiddelen. Het orderholon stelt een taak voor in 
het productiesysteem. Het is verantwoordelijk voor het correct en tijdig uitvoeren 
van zijn taken. Het orderholon beheert het fysische product in wording, de status 
van het product, en alle logistieke informatie met betrekking tot deze taak. 
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Figuur 2: De drie basisholons in 
PROSA. 

Deze basisholons worden verder gestructureerd door het gebruik van object-
geörienteerde concepten zoals aggregatie en specialisatie. Aggregatie groepeert 
holons tot een groter geheel met een eigen identiteit. De zodoende gevormde 
hiërarchie is open zowel aan de top als aan de bodem. Een holon kan tevens behoren 
tot meerdere aggregaties. Een gereedschapsholon kan bijvoorbeeld behoren tot 
verschillende werkstations. De hiërarchie is bijgevolg niet boomvormig. 
Specialisatie verdeelt de holons onder volgens hun eigenschappen. De verschillende 
holons kunnen door middel van overerving verder gespecialiseerd worden in 
subtypes. Subtypes van het productiemiddelholon zijn bijvoorbeeld het werkvloer-
holon, het werkstationholon, en het apparatuurholon. Het werkstationholontype kan 
bijvoorbeeld nog verder onderverdeeld worden in subtypes voor CMM-
stationholon, freesstationholon, en assemblagestationholon. 

Tenslotte wordt aan deze structuur van basisholons met aggregatie en 
specialisatie nog een vierde type holon toegevoegd. Dit zijn de stafholons. Zij staan 
de basisholons bij in het nemen van beslissingen. De uiteindelijke beslissings-
verantwoordelijkheid blijft echter bij de basisholons. De stafholons brengen 
specifieke expertkennis in het systeem zonder de nood om alle mogelijke praktische 
beperkingen in rekening te brengen. Ze geven namelijk uitsluitend advies, en de 
basisholons moeten daarna beslissen of dit advies geschikt is in de gegeven concrete 
situatie. De stafholons laten toe om gebruik te maken van gecentraliseerde 
algorithmes in een gedistribueerde architectuur. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook 
gebuikt worden om bestaande systemen in te kapselen.  

De beschreven architectuur noemt PROSA: Product-Resource-Order-Staff 
Architecture, naar de Engelstalige benaming van de vier types van holons. 

4.2 Gelijkvormigheid in de holarchie 
PROSA vertoont een grote mate van gelijkvormigheid, hetgeen in belangrijke mate 
de herconfigureerbaarheid van het systeem beïnvloedt. Homogene systemen zijn 
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eenvoudiger te modelleren, hetgeen het ontwerpen en introduceren van nieuwe 
holons in deze systemen vereenvoudigt. De gelijkvormigheid in PROSA is het 
gevolg van (i) de overerving in het specialisatiemechanisme, en (ii) het feit dat 
geaggregeerde holons tevens een holarchie zijn met order-, product-, en productie-
middelholons. Hierdoor hebben alle holons van eenzelfde basistype dezelfde 
interface, en functioneren holons in hetzelfde type holarchie (types van interacties) 
onafhankelijk van het aggregatieniveau. 

Holons van verschillende subtypes kunnen bijgevolg tegelijk aanwezig zijn 
in de holarchie, zonder dat de andere holons in het systeem hiervan bewust moeten 
zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld spoedorderholons tegelijk met maak-op-
voorraadholons interageren met de productiemiddelholons. Beide types hebben een 
verschillend gedrag (due-date, prioriteit), maar interageren op dezelfde manier met 
andere holons. 

5. Productiemiddelentoekenningsfuncties in PROSA 

5.1 Dynamische productiemiddelentoekenning 
Productiemiddeltoekenningsfuncties worden onderverdeeld in drie groepen: de 
planningsfuncties, de uitvoeringsfuncties, en de functies voor het afhandelen van 
pathologische toestanden zoals impassesituaties. In holonische productiebesturings-
systemen is de productiemiddelentoekenning een on-line functie die toelaat dat het 
systeem reageert op onvoorziene situaties zoals storingen. Echter, doordat het 
productiebesturingssysteem bestaat uit een verzameling individuele agenten 
(holons) die elk onafhankelijk activiteiten ondernemen, en het gedrag van deze 
agenten niet vooraf vastligt (reageren op storingen), is het risico op een impasse-
situatie in het productiebesturingssysteem reëel. 

Van alle productiemiddeltoekenningsfuncties, is het afhandelen van 
pathologische toestanden het meest generiek. De plannings- en uitvoeringsfuncties 
zijn vaak specifiek voor een bepaald type van productiesysteem. Bovendien is de 
impassesituatie de meest schadelijke voor de voortgang van de productie. Het is 
daarom cruciaal om impasseafhandlingsfuncties in elk op PROSA gebaseerd 
productiebesturingssysteem te voorzien. Dit hoofdstuk geeft aan hoe de impasse-
afhandlingsfuncties een deel uitmaken van de PROSA functionaliteit. De plannings- 
en uitvoeringsfuncties zijn meer systeemspecifiek en worden daarom als externe 
systemen geïntegreerd in PROSA (zie hoofdstuk 6). 

5.2 Impasseafhandeling 
PROSA biedt een generisch impasseafhandelingsmechanisme aan dat geschikt is 
voor een brede waaier van productiesystemen. Dit mechanisme is een 
impassevoorkomingsalgoritme om het cyclisch wachten van processen (orders) op 
middelen (productiemiddelen) te voorkomen. Het is een klassiek mechanisme 
gebaseerd op een volgorderelatie van de middelen, en de processen vragen hun 
nodige middelen aan volgens opklimmende rangschikking volgens deze volgorde-
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relatie. Dit mechanisme is eenvoudig en toepasbaar op alle productiesystemen. 
Bovendien kan het op een gedistribueerde manier geïmplementeerd worden, hetgeen 
de responstijd van het algoritme in grote productiesystemen ten goede komt. 

Dit basismechanisme wordt verbeterd door het ontkoppelen van het 
allocatierecht van het fysisch gebruik van een productiemiddel. De allocatierechten 
worden als middelen beschouwd, en het algoritme van de volgorderelatie wordt 
hierop toegepast. Een bijkomende richtlijn bepaalt onder welke voorwaarden een 
proces een productiemiddel mag gebruiken, zonder het allocatierecht te bezitten. Dit 
gewijzigde impassevoorkomingsalgoritme biedt de mogelijkheid tot een efficiënter 
gebruik van de productiemiddelen.  

5.3 Inlassen van specifieke mechanismen 
Het beschreven standaard impasseafhandelingsmechanisme is zeer eenvoudig en 
algemeen toepasbaar, maar het verbiedt een aantal combinaties van toekenningen 
die niet altijd tot een impassesituatie leiden. Het verbieden van deze toekenningen 
kan in bepaalde productiesystemen leiden tot een inefficiënt gebruik van de pro-
ductiemiddelen. In deze gevallen is het nodig het standaard impasseafhandelings-
mechanisme te vervangen door een meer specifiek en efficiënter algoritme. Een 
voorbeeld van een productie(sub)systeem waarbij het voorgaande algoritme slecht 
presteert is een transportsysteem van AGV’s met bidirectionele transportpaden. De 
verschillende segmenten van de transportpaden moeten gealloceerd worden door de 
AGV’s. Er is echter geen natuurlijke volgorde waarop deze segmenten normaal 
doorlopen worden.  

De oplossing is het vormen van groepen van middelen en/of groepen van 
processen. Deze groepen kunnen dan naar de rest van het systeem zich gedragen 
volgens het standaard algoritme, maar intern kunnen ze een ander algoritme 
hanteren. In het geval van het beschreven AGV-transportsysteem, zou het transport-
systeem een meer specifiek impassevermijdingsalgoritme kunnen gebruiken, terwijl 
de rest van het productiesysteem (de werkstations, gereedschappen, etc.) het 
standaard mechanisme hanteert. 

5.4 Ontwerppatroon voor de integratie van impasseafhandelings-
functies 
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de impasseafhandelingstaken zit 
verdeeld over de drie basisholons. Orderholons moeten de productiemiddelen 
alloceren, productiemiddelholons moeten garanderen dat het op elk ogenblik slechts 
voor één taak gealloceerd is, en de productholons bepalen welke productiemiddelen 
nodig zijn om de taak uit te voeren. Het is echter de bedoeling dat alle drie de 
holons onafhankelijk zijn van het specifieke impasseafhandelingsalgoritme. Dit 
wordt bereikt door het invoeren van de middelenvereistentabel (Resource 
requirement chart - RRC), en een basisklasse voor een impasseafhandelingsdienst 
(DeadlockHandlingService) die de API (application programmers interface) 
specifieert die de holons dienen te gebruiken. 
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Middelenvereistentabel 
Productholon moeten het orderholon informeren welke productiemiddelen nodig 
zijn om de taak te vervullen. Gezien het productholon geen weet heeft van de 
karakteristieken van het impasseafhandelingsalgoritme (bv. volgorderelatie tussen 
productiemiddelen), moet het een lijst doorgeven van alle productiemiddelen die 
eventueel nodig zijn om de taak van begin tot einde uit te voeren. 

Het productholon creëert hiervoor een middelenvereistentabel. Dit is een 
datastructuur met daarin alle allocatie- en deallocatiepunten die mogelijk nodig zijn 
om de taak uit te voeren. Tussen deze allocatie- en deallocatiepunten liggen 
volgorderelaties waaruit kan afgeleid worden welke middelen gelijktijdig nodig 
kunnen zijn. 

Het orderholon kan deze middelenvereistentabel gebruiken om te bepalen 
welke middelen gealloceerd en gedealloceerd worden. 

API provided by the 
PROSA-"infrastructure"

Resource holon
allocated :  Boolean
allocat ingOrder : Order holon

allocate()

Order holon

getAllocatedResources()

0..*

0..1

+is allocated to
0..*

+has allocated
0..1

DeadlockHandlingService

submitRRC()
executeRRCNode()
allocateResource()

+allocates resources on 
behalf of order

+uses service 
to allocate resources

RRC
0..10..1

 

Figuur 3: Relatie tussen orderholon, resourceholon 
 en DeadlockHandlingService API. 

DeadlockHandlingService API-klasse 
Gezien impasseafhandelingsfuncties nodig zijn in elk op PROSA gebaseerd 
productiebesturingssysteem, is het best om deze functionaliteit te bundelen en 
standaard beschikbaar te stellen in de PROSA-infrastructuur. Het volledige 
impasseafhandelingsmechanisme wordt gebundeld in een API onder de vorm van de 
basisklasse DeadlockHandlingService (zie Figuur 3). 
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De interface van deze basisklasse is geschikt voor alle klassieke impasse-
afhandelingmechanismen. Een specifiek mechanisme wordt geïmplementeerd door 
overerving van de basisklasse.  

Door gebruik van deze basisklasse kunnen alle drie de basisholons 
onafhankelijk van het specifiek te gebruiken impasseafhandelingsalgoritme 
ontwikkeld worden. De middelenvereistentabel en de interface van de 
DeadlockHandlingService basisklasse zijn voldoende om de impasseafhandeling 
mogelijk te maken. 

 

6. Integratie met naburige onderzoeksdomeinen 
Dit hoofdstuk bespreekt de integratie in PROSA-gebaseerde productiebesturings-
systemen met fijnplanning, werkvoorbereiding, interactie met apparatuur, en de 
koppeling met de mens. De klemtoon ligt op het minimaliseren van beperking die 
toekomstige ontwikkelingen kunnen hinderen, en het maximaliseren van de 
voordelen van de integratie. 

6.1 Integratie van fijnplanning 
Bongaerts [Bon98] bespreekt de integratie tussen fijnplanning en uitvoering in 
holonische productiesystemen. Hij tracht de voordelen van hiërarchische besturing 
(voorspelbaarheid, globaal doel) te combineren met die van heterarchische besturing 
(robuust tegen storingen). Hiervoor introduceert hij drie nieuwe concepten: (i) 
hiërarchie in gedistribueerde besturing, (ii) verdelen van beslissingsbevoegdheid 
over holons op verschillende niveaus, (iii) gelijktijdig fijnplannen en uitvoeren van 
taken. Zo gebruikt hij een centraal stafholon voor de fijnplanning van de taken en 
een groep lokale orderholons voor het uitvoeren van de taken. Zij werken samen om 
de productie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Gezien echter beide 
beslissingsbevoegdheid hebben op het vlak van het plannen van 
productiemiddelallocatie, is er nood aan een modellering van de verdeling van deze 
bevoegdheden. Hiervoor gebruikt hij het begrip invarianten (uit de 
computerwetenschappen, bv. Berg [BBF+82]) om de onveranderlijke 
eigenschappen van het systeem te beschrijven. Zolang de holons de invarianten niet 
overtreden, kunnen zij een eigen werkwijze volgen. Koestler [Koe67] beschrijft dit 
met het begrip “vaste regels/flexibele strategieën.” Deze sectie beschrijft de manier 
om die vaste regels op te leggen in een gedistribueerd productiebesturingssysteem. 

Het vastleggen van de vaste regels is een vorm van meta-besturing: het is een 
besturingsactiviteit die de eigenschappen van het besturingssysteem regelt. Dit kan 
gebeuren op drie manieren: (i) impliciet regels inbouwen in het systeem tijdens de 
ontwerp- en ontwikkelingsfaze, (ii) fijnregelen van parameters, en (iii) productie-
middelallocatiefuncties vervangen tijdens de uitvoering van het besturingssysteem. 
Van de vier onderzochte manieren om deze vaste regels op te leggen, is er slechts 
één die voldoet aan de vereiste van PROSA dat het stafholon advies geeft aan de 
basisholons. 

xxxiv 



Samenvatting 
 

xxxv 

Hierbij krijgt het orderholon naast een logistieke doelstelling (Logistical-
Goal), meerdere productiemiddelallocatiealgoritmen (RAAlgorithm), en één 
selectiealgoritme (RASelectionAlgorithm) (zie Figuur 4). Een holonisch 
productiesysteem kan meerdere fijnplanners bevatten, die elk hun planning onder de 
vorm van advies doorgeven aan het orderholon. Om dit te verwezenlijken, is er een 
meta-besturingsentiteit die voor elke fijnplanner aan het orderholon een overeen-
komstig productiemiddelallocatiealgoritme (RAAlgorithm) doorgeeft. Elke 
fijnplanner communiceert bijgevolg rechtstreeks met de overeenkomstige 
RAAlgorithms in de verschillende orderholons. Het orderholon vraagt aan elk van 
zijn RAAlgorithms om een allocatie van productiemiddelen voor te stellen. Alle 
voorstellen worden doorgegeven aan het selectiealgoritme (RASelectionAlgorithm) 
dat hieruit een keuze maakt. Het selectiealgoritme wordt eveneens door de meta-
besturing aan het order gegeven. 

RASelectionAlgorithm

RAAlgorithm

LogisticalGoal

Order

11

1..*1..*

11

 

Figuur 4: Het order heeft één logistiek doel,  
meerdere RAAlgorithms, en één 

RASelectionAlgorithm. 

6.2 Integratie van werkvoorbereiding 
Bij het uitvoeren van NC-programma’s en het volgen van de werkvoorbereiding 
treden vaak problemen op wanneer de veronderstelde toestand van het 
productiesysteem niet overeenkomt met de werkelijkheid (bv. ontbrekende 
gereedschappen, onbeschikbaarheid van machines, ontbrekende grondstoffen, 
inconsistente werkvoorbereiding). Het laattijdig aanbrengen van wijzigingen is zeer 
omslachtig en tijdrovend omdat de NC-programma’s niet onderbreekbaar zijn, er 
geen opvolgmogelijkheid is, en omdat hun structuur geen wijzigingen toelaten. 

De holonische aanpak heeft als doel om vroege bindingen aan de 
werkvoorbereidingsbeslissingen te minimaliseren: 

• Het gebruik van een werkvoorbereiding met alternatieven laat 
laattijdige aanpassing van de planning mogelijk (Detand [Det93]). 

• Een taakgebaseerde machine-input in plaats van NC-code maakt on-
line wijzigen van de code mogelijk (Kruth [KVT+98]). 
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• Om rekening te houden met de werkelijke toestand van het 
productiesysteem en machines, kan men werkvoorbereiding en 
codegeneratie uitvoeren net voor het starten van de bewerking (Kruth 
[KVT+98]). 

• Korte bewerkingen, of onderbreekbare bewerkingen, geven het 
besturingssysteem een grotere flexibiliteit om te reageren op storingen 
door het herschikken van de toekenning van productiemiddelen. 

De drie eerste punten spelen in op de kennisvoorstelling intern in het 
productholon, en op het on-line brengen van een aantal beslissingen in het 
productholon. Door deze verbeterde kennisvoorstelling en het on-line karakter van 
het technologisch beslissingsproces, is het ook mogelijk om het concept van de 
“onderbreekbare bewerking (Interruptible Operation — IO)” in te voeren. Dit is een 
verbetering van de werkvoorbereidingskennis om ook voor langdurige bewerking 
een grotere logistieke flexibiliteit te bekomen. Een kleine taakgranulariteit laat 
namelijk toe om de subtaken individueel te plannen en uit te voeren. Bijgevolg kan 
het productiebesturingssysteem gemakkelijker de taken herschikken in geval van 
een storing. 

Valckenaers [Val93] introduceerde het concept van de “niet-onderbreekbare 
bewerking (Non-Interruptible Operation — NIO) als de elementaire bouwsteen voor 
taakplanning. Het is de kleinst mogelijke set van bewerkingen die het product 
transformeert van de een stabiele toestand (transporteerbaar en stockeerbaar) naar 
een andere stabiele toestand. Dit werd toegepast op productiesystemen met korte 
bewerkingstijden, zoals assemblagesystemen.  Het NIO-concept werkt niet voor 
langdurige bewerkingen (bv. NC-frezen, hitte behandeling) of waar de onderbreking 
van de bewerking een belangrijke omstelkost/tijd met zich meebrengt (bv. frezen, 
reinigen van machines in voedingsindustrie). Momenteel zijn echter een groot aantal 
bewerkingen langdurig en ononderbreekbaar door het toedoen van (impliciete) 
kunstmatige beperkingen. Zo is een NC-programma een groep van bewerkingen die 
toevallig op dezelfde machine worden uitgevoerd; een batch van orders is 
gegroepeerd om de informatieverwerking te reduceren, of om een economische 
ordergrootte te bekomen. 

De IO (onderbreekbare operatie) is een veralgemening van de NIO. Het 
introduceert een manier om kunstmatig langdurige en ononderbreekbare bewer-
kingen toch te onderbreken. Een onderbreking is gedefinieerd door het tijdelijk 
ontnemen van reeds toegekende productiemiddelen aan een bewerking die in 
uitvoering is. Om dit mogelijk te maken voorziet de IO informatie over elke 
mogelijke onderbreking van de bewerking. Deze informatie bestaat uit een 
boeteschatting, een reeks van pre- en postbewerkingen, en een wijzer naar het 
productholon dat de onderbreking gedetailleerd beschrijft en correct kan uitvoeren. 
De boeteschatting is samengesteld uit een schatting van de bijkomende 
bewerkingstijd nodig om de onderbreking te realiseren (omsteltijden + herwerk), en 
een schatting van de kosten voor grondstoffen die verbruikt worden tijdens de 
onderbreking. De pre- en postbewerking zijn de gedetailleerde omstelbewerkingen  
(tear-down, set-up), en welke bijkomende productiemiddelen hiervoor eventueel 
nodig zijn. Figuur 5 geeft een schematische voorstelling van een bewerking die 
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onderbroken wordt. Op de onderste figuur wordt het gereedschap T1 tijdelijk 
ontnomen aan de bewerking, de machine M1 blijft wel in gebruik. Bij het 
wegnemen van het gereedschap is een T1_1_Post bewerking nodig om het 
gereedschap uit de machine te nemen. De T1_2_Pre is nodig om het gereedschap in 
te stellen, en terug in de machine te plaatsen. 

 

 

Figuur 5: Schematische voorstelling van een bewerking  
bestaande uit twee individuele bewerkingen indien  
ze niet (boven) of wel wordt onderbroken (onder). 

 
Dankzij de IO kan het productiebesturingssysteem in geval van een storing 

de verschillende alternatieve reactiemogelijkheden afwegen, bv. welke bewerking 
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best kan onderbroken worden om het nodige gereedschap vrij te maken voor een 
spoedorder. 

6.3 Verbinding met productieapparatuur 
Valckenaers [Val93] [VVB+95] introduceerde het gebruik van een apparatuur-
aansturingsprogramma (device driver) voor het aansturen van productieapparatuur. 
Dit laat toe om alle mogelijkheden van het apparaat via een eenvoudige interface in 
een hogere programmeertaal ter beschikking te hebben. Hierdoor is het niet langer 
nodig om in de specifieke en functioneel beperkte programmeertaal van het apparaat 
te ontwikkelen.  

Bijgevolg kan een productiemiddelholon (resource holon) meerdere 
apparatuuraansturingsprogramma’s onder de vorm van DeviceDriver objecten 
hebben (zie Figuur 6). Dit is echter niet voldoende. Ook het gebruik van het 
apparatuuraansturingsprogramma is specifiek voor het apparaat en zijn omgeving. 
De functies die de apparatuuraansturingsprogramma’s gebruiken werden door 
Valckenaers [Val93] “elementaire bewerkingen” genoemd. De elementaire 
bewerkingen garanderen dat de hogerliggende programmatuur onafhankelijk van de 
apparatuur kan ontwikkeld worden. 

ResourceHolon

DeviceDriver
ResourceHolonImplementation

ArenaSegmentImplem entation

ArenaPLCDriver MitsubishiPLCDriver

ArenaCrossingImplem entation LancoSegmentImplementation

LancoCrossingImplementation

0..n

myDrivers

0..n

ResoureHolonMap

PLCDriver

 

Figuur 6: Productiemiddelholon (resource holon) met  
DeviceDriver and ResourceHolonImplementation klassen 
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Deze elementaire bewerkingen worden gegroepeerd in implementatieklassen 
voor het productiemiddelholon (ResourceHolonImplementation). Een productie-
middelholon kan meerdere ResourceHolonImplementation objecten hebben (zie 
Figuur 6). Dit laat toe om zeer eenvoudig de onderliggende productieapparatuur te 
wijzigen zonder de productiemiddelholons te herontwikkelen. Enkel de 
DeviceDriver en ResourceHolonImplementation objecten moeten vervangen 
worden. Indien de implementatie dynamisch laden ondersteunt (bv. met de Java 
programmeertaal), dan kan dit zelfs tijdens het uitvoeren van het productie-
middelholon. 

6.4 Samenwerking tussen mens en machine  
In een productiesysteem werken ook arbeiders, en het productiebesturingssysteem 
moet op een gepaste manier hiermee interageren. Om deze interactie te ontwerpen, 
is het belangrijk om de eigenschappen van de communicatie tussen mens en 
machine/besturingssysteem te analyseren. Stahre [Sta95] beschrijft zes vormen van 

communicatie tussen de mens en het productiesysteem. Figuur 7 geeft schematisch 
deze types weer. Arbeiders vervullen twee rollen in productiesystemen: manuele 
arbeider, en supervisor/operator. Bij de mens-machine-interactie moet rekening 
worden gehouden met de specifieke eigenschappen van de mens om informatie te 
verwerken: Mensen zijn niet in staat om vlot een groot aantal gedetailleerde 
gegevens te verwerken, de communicatiebandbreedte is beperkt, en hun responstijd 
is traag. Ze hebben echter een groot vermogen tot symbolisch redeneren, en zijn in 
staat om vaag gedefinieerde taken uit te voeren.  

 

Figuur 7: Zes vormen van interactie tussen  
mens en productieproces. [Sta95] 
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Het mens-machine-interfaceholon is de brug tussen de mens en het 
computergestuurd productiesysteem (zie Figuur 8). Het ontkoppelt de interacties in 
de holarchie van de interacties met de mens. Met de holarchie interageert het 
analoog aan een ander productiemiddeholon: het bevat een aantal orderholons die 
weergeven welke taken het aan het uitvoeren is, en productholons die voorstellen 
wat het mens-machine-interfaceholon kan uitvoeren. De interface naar de mens is 
toepassingsspecifiek om de informatie doorvoer optimaal te kunnen ontwerpen. Een 
voorbeeld van een specifieke interface voor het weergeven van informatie is de 
Augmented Reality interface ontwikkeld door Geboors en Moreas [GM96]. Het 
middelste gedeelte, de kernel, modelleert kennis over zowel de mens als over het 
productiesysteem met als doel de interactie te optimaliseren.  

 

Figuur 8: Het mens-machine-interfaceholon. 

 
Het mens-machine-interfaceholon is niet hetzelfde als een mens-machine 

interface van een machine. Het mens-machine-interfaceholon is gekoppeld aan een 
persoon, niet aan een machine. Het holon is steeds actief, ook wanneer de persoon 
niet op de werkvloer is. 
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7. Het PROSA toepassingsraamwerk 
Dit hoofdstuk beschrijft enkele praktische implementaties om de haalbaarheid van 
de voorgaande theoretische concepten aan te tonen. Het PROSA toepassings-
raamwerk is de vertaling van de PROSA referentiearchitectuur naar een software-
implementatie. Dit toepassingsraamwerk maakt het mogelijk om snel een productie-
besturingssysteem te realiseren. Dit is toegepast op het PMA flexibele 
assemblagesysteeem dat als testomgeving dienst doet. Tenslotte worden kort enkele 
grenzen van PROSA toegelicht. 

7.1 Vervolledigen van het PROSA toepassingsraamwerk 
De PROSA referentiearchitectuur biedt onvoldoende gedetailleerde informatie om 
de ontwikkeling van software voor productiebesturing te sturen. Het is de bedoeling 
dat alle op PROSA gebaseerde systemen een structurele gelijkenis vertonen, en dat 
ze dezelfde interactiepatronen hebben. Dit bevordert het hergebruik van software en 
de compatibiliteit tussen verschillende realisaties. De beste manier om dit te 
bereiken is door een PROSA toepassingsraamwerk te ontwikkelen en aan te bieden 
aan de verschillende toepassingsontwikkelaars. Volgens Gamma [GHJ+95] is een 
toepassingsraamwerk 

een verzameling samenwerkende klassen die samen een herbruikbaar 
ontwerp bieden voor een bepaald type van software. Een toepassings-
raamwerk biedt architecturele houvast door het onderverdelen van het 
ontwerp in abstracte klassen en het definiëren van hun verantwoorde-
lijkheden en samenwerkingsverbanden. Een ontwerper past het 
toepassingsraamwerk aan aan een specifieke toepassing door het ontwerpen 
van subklassen en door het samenstellen van instanties van de klassen van 
het toepassingsraamwerk. 

Het toepassingsraamwerk blijft trouw aan de PROSA referentiearchitectuur, maar 
voegt enkele concepten toe om de verschillende implementaties éénvormiger te 
maken. Het ontwerpen van een toepassingsraamwerk is een afwegen tussen de 
algemene toepasbaarheid en de concreetheid van de beschreven klassen. Hieronder 
volgen drie belangrijke concepten in het toepassingsraamwerk die een antwoord 
geven op enkele door de referentiearchitectuur niet-gespecificeerde aspecten. 

OrderStateModel — Het orderholon heeft de verantwoordelijkheid over het 
fysische product in wording. Het houdt de toestand van dit product bij in een 
instantie van de OrderStateModel klasse. Het is echter het productholon dat de 
technische kennis heeft om te weten welke gegevens in deze datastructuur moeten 
opgenomen worden, en hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd. Het is 
daarom het productholon dat een object van een specifieke subklasse van het 
OrderStateModel instantiëert en doorgeeft aan het orderholon. Bij het aanvragen 
van technische informatie van het productholon, geeft het orderholon een kopie van 
zijn OrderStateModel door. Het resultaat van het uitvoeren van een order, is het 
fysische product op de werkvloer, en het bijhorende OrderStateModel. 
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Operation — Technische en logistieke kennis zijn vaak sterk afhankelijk van 
elkaar. Om bijvoorbeeld een pallet met een half-afgewerkt product naar een 
werkstation te sturen, moet het order eerst een werkstation selecteren voor de 
volgende bewerking, daarna het transportsysteem aangesturen om de pallet te 
transporteren, en tenslotte het werkstation alloceren en de bewerking starten. De 
kennis om in een productiesysteem eerst een werkstation te selecteren alvorens te 
transporteren, is technische kennis over het productiesysteem en is dus eigen aan het 
productholon. Het selecteren van het werkstation gebeurt op basis van zowel 
logistieke als technische kennis. Het orderholon moet deze sequentie van selecten, 
transporteren, en alloceren uitvoeren. 

Deze verweving van technische en logistieke kennis wordt opgevangen door 
het introduceren van een nieuwe klasse: de Operation klasse. Deze specifiëert in 
detail hoe een taak moet uitgevoerd worden: wanneer te plannen, wanneer beslissen 
over transport, wanneer een productiemiddel alloceren, etc. Het productholon heeft 
een instantie van  Operation. Het orderholon gebruikt deze Operation om de taak uit 
te voeren. De Operation kan indien nodig specifieke functies van het productholon 
aanroepen om verdere technische informatie te bekomen over de taak. Dit geeft de 
toepassingsontwikkelaar veel vrijheid gezien de Operation geen beperkingen heeft: 
het ligt bijvoorbeeld niet vast of een product moet bestaan uit discrete bewerkingen, 
of een transportbeslissing moet voorafgegaan worden door een selectie van een 
werkstation, etc.   

ResourceNameMatch

matches(theResource : Resource) : boolean

RequiredProductSpecification

matches(theProduct : Product) : boolean

ResourceSelectionCriterion

matches(theResource : Resource) : boolean

ProductNameMatch

matches(theProduct : Product) : boolean

 

Figuur 9: Het selectiecriterium om een productiemiddel te selecteren. 
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ResourceSelectionCriterion — De ResourceSelectionCriterion klasse (zie 
Figuur 9) specifieert aan welke technologische criteria een productiemiddel moet 
voldoen om in aanmerking genomen te worden om een bepaalde bewerking uit te 
voeren. De klasse heeft een matches() functie die nagaat of een gegeven 
productiemiddel (Resource) aan het criterium voldoet. Zoals aangegeven op Figuur 
9, kunnen via overerving meer specifieke subklassen van deze basisklasse gecreëerd 
worden. 

7.2 Testomgeving 
Het flexibele assemblagesysteem (FAS) van PMA heeft tijdens dit onderzoek 
herhaaldelijk dienst gedaan als testomgeving. Het doet nog steeds dienst om aan te 
tonen dat onze concepten ook werken op een reëel productiesysteem. Het FAS 
assembleert twee varianten van commerciële lichtschakelaars en een variatie aan 
Lego-constructies. Het FAS bestaat uit een centraal transportsysteem met pallets, 
vier assemblagewerkstations met robots, één manueel assemblagewerkstation, en 
één station dat als magazijn functioneert. De PLC van het transportsysteem, en de 
vier robotcontrollers zijn via een seriële lijn verbonden met een transputernetwerk. 
Deze transputers besturen het systeem. 

 

Figuur 10: Arena-model van het FAS. 
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Gezien echter het onderzoek zich toelegt op het ontwikkelen van generische, 
herbruikbare productiebesturingssystemen, willen we de software ook kunnen 
uittesten op andere productiesystemen (andere lay-out, andere processen, andere 
producten, …). Om dit mogelijk te maken, gebruiken we momenteel het simulatie-
pakket ARENA waarin een digitale replica van een productiesysteem kan worden 
gebouwd. Het productiebesturingssysteem interageert met de digitale replica alsof 
het met echte productieapparatuur zou interageren. Figuur 10 toont het ARENA-
model van het FAS. Door modellen te bouwen van andere productiesystemen, 
kunnen we onze productiebesturingssoftware uittesten op verschillende types van 
productiesystemen. 

7.3 Markt-gebaseerde besturing van het FAS 
Het markt-gebaseerde besturingsalgoritme voor het FAS is gebaseerd op de 
concepten van Duffie [DBW91], Smith [Smi80], en Lin [LS94]. Het basisprincipe is 
dat orderholons een bod doen op het gebruik van productiemiddelholons gedurende 
bepaalde tijdspanne. Het hoogstbiedende orderholon krijgt het productiemiddel 
toegekend. De details van dit algoritme zijn terug te vinden in het eindwerk van 
Debels en Hermans [DH98]. Het experiment toont aan dat heterarchische besturing 
eenvoudig in PROSA kan toegepast worden. Bongaerts [Bon98] bouwde reeds 
eerder een reeks van hiërarchische en samenwerkend-hiërarchische (= holonische) 
besturingsalgoritmes, en demonstreerde ze in een PROSA-architectuur. 

Naast het demonstreren van een heterarchische besturing, is er een verdere  
uitdieping van het toepassingsraamwerk nodig geweest om de werkvoorbereiding 
van discrete productiestappen voor te stellen. Hiervoor is het NLPP (Detand 
[Det93]) het meest geschikt. Het NLPP wordt best in de architectuur geïntegreerd 
door een NLPPProductholon te creëren door overerving van het bestaande product-
holon. 

7.4 Architectuur voor een werkstation 
De architectuur voor een werkstation illustreert in detail hoe DeviceDrivers en 
ResourceImplementation klasses het mogelijk maken om de apparatuur van een 
werkstation te vervangen zonder het werkstationbesturingssysteem te herontwerpen. 

7.5 Grenzen van PROSA 
PROSA is ontworpen voor productiesystemen met discrete productieprocessen. In 
principe is het holonisch paradigma van toepassing op een breder domein, maar het 
PROSA-toepassingsraamwerk gebruiken voor deze toepassingen zal extra aandacht 
vragen. 

Real-time robotsturing — Modulaire, herconfigureerbare machines kunnen 
voordeel halen uit een modulaire, herconfigureerbare sturing. Elk gewricht van een 
robot zou als een gewrichtholon gemodelleerd kunnen worden. Bij het bewegen van 
de verschillende gewrichten bestaan er echter strikte tijdsbeperkingen op de 
bewegingen: bv. voor een beweging in Cartesiaanse ruimte moeten alle gewrichten 
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synchroon bewegen. Momenteel biedt PROSA geen mechanisme om deze 
synchronisatie te garanderen. 

Genetwerkte onderneming (Extended enterprise) — PROSA zou kunnen 
gebruikt worden voor interacties tussen meerdere ondernemingen om hun productie-
activiteiten te synchroniseren. In zulke genetwerkte ondernemingen moet men 
echter rekening houden met privileges om bepaalde informatie te raadplegen, of 
bepaalde acties te ondernemen. Daarom volstaat het niet om de productiebesturings-
holarchieën van verschillende ondernemingen met elkaar te koppelen. Men moet 
functionaliteit aan de extern-toegankelijke holons toevoegen om de privileges te 
verifiëren. 

Dienstensector — In principe kan het productholon zowel dienst doen voor 
de productie van fysische werkstukken, als voor het leveren van diensten. Daarom 
zou PROSA ook van toepassing kunnen zijn op de dienstensector (bv. reisagent, 
transportonderneming). De sterkte van de dienstensector ligt echter niet enkel in het 
bieden van een bepaalde voorafgedefinieerde dienst, maar ook in het bieden van 
nieuwe diensten om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de klant. PROSA 
moet bijgevolg uitgebreid worden met een mechanisme om nieuwe productholons te 
creëren. 

8. Evaluatie van referentiearchitecturen 
Het is niet voldoende om uit een implementatie van een referentiearchitectuur te 
besluiten dat deze referentiearchitectuur beter is dan de bestaande architecturen. 
Daarom zoekt dit hoofdstuk naar een theoretische evaluatie van referentie-
architecturen. 

8.1 Vereisten voor productiebesturingsreferentiearchitecturen 
Vooralleer een evaluatie te doen, moeten de vereisten voor een productiebesturings-
referentiearchitectuur opgesteld worden. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden 
tussen de vereisten voor een productiebesturingssysteem, de systeemarchitectuur 
van een productiebesturingssystemen, en een referentiearchitectuur voor productie-
besturing. Figuur 11 geeft dit schematisch weer en toont ook de voornaamste 
verbanden tussen de vereisten. 

Om de verschillende referentiearchitecturen (hiërarchisch, heterarchisch, 
PROSA) te evalueren kan men rechtstreeks eigenschappen vergelijken, of men kan 
zoeken naar een evaluatie van het vervullen van de vereisten. 

8.2 Rechtstreekse vergelijking 
De evaluatie door rechtstreekse vergelijking worden een aantal aspecten van de 
verschillende referentiearchitecturen vergeleken. Hieruit blijkt dat PROSA kan 
gezien worden als een veralgemening van de bestaande hiërarchische en hete-
rarchische architecturen.  

PROSA kan namelijk alle nodige functies bevatten en laat een brede waaier 
van besturingsalgoritmen toe, van gecentraliseerde hiërarchische algoritmen tot 
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gedistribueerde onderhandelingsprotocols. De drie basisholons in PROSA zijn 
nodig om alle nodige functionaliteit van een productiebesturingssysteem aan te 
kunnen. Indien men één van de drie basisholons weglaat, of twee holons 
samenvoegt tot één, dan bekomt men een gedegenereerd systeem. Samen met de 
stafholons vormen de basisholons een voldoende set om alle functionaliteit van een 
productiebesturingssysteem te bevatten. In de bestaande hiërarchische en heterar-
chische architecturen zijn geen functies vermeld die niet door deze drie holons 
volbracht kunnen worden. 

Bovendien biedt PROSA enkele belangrijke vernieuwingen: de structuur van 
het productiebesturingssysteem is onafhankelijk van het besturingsalgoritme, de 
technologische aspecten (bv. werkvoorbereiding) zijn ontkoppeld van de logistieke 
aspecten, en de architectuur heeft een grote gelijkvormigheid. De eerst twee 
nieuwigheden laten evolutie van de verschillende ontkoppelde delen toe. Samen met 
de gelijkvormigheid maken ze herconfiguratie van het systeem eenvoudig. 

8.3 Evaluatie van vereisteninvulling 
Een eerste manier om de invulling van vereisten te evalueren is het gebruik van 
scenario’s. Een scenario voor de referentiearchitectuur bestaat erin te toetsen of een 
bepaalde vereiste kan voldaan worden door op basis van de referentiearchitectuur 
een productiebesturingssysteem te bouwen dat aan de vereiste voldoet. Men kan 
echter uitsluitend zeer concrete vereisten gaan testen. Om bijvoorbeeld de vereiste 
van “functional completeness” te toetsen, kan men nagaan of toestandsbewaking, 
foutdetectie, planning van onderhoud, het genereren van NC-programma’s, etc. in 
het architectuur kan gebeuren. Men krijgt echter uitsluitend een antwoord op de 
concrete vraag, en men kan niet besluiten of een andere functie, die niet expliciet in 
de test werd opgenomen, ook mogelijk is in deze architectuur. 

Een tweede manier om de invulling van vereisten te evalueren, is gebruik 
maken van metrieken om software te evalueren. Martin [Mar95] definieert een 
metriek voor object-georiënteerde software. Het principe achter zijn metriek is dat 
de abstracte, generische klassen in het softwareontwerp stabiel moeten zijn, en dus 
invariant ten opzichte van veranderingen.  

De metriek van Martin wordt toegepast om een concreet softwareontwerp te 
evalueren. Het kan echter enkel toegepast worden op een systeemarchitectuur (een 
concreet uitgewerkt ontwerp), en niet op een referentiearchitectuur voor productie-
besturingssystemen.  Toch kan besloten worden dat het principe achter de metriek 
wel geldt voor PROSA: de meest afhankelijke holons zijn van nature reeds het 
meest onderhevig aan veranderingen. PROSA introduceert dus geen artificiële 
afhankelijkheden tussen de vier holontypes. 
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Figuur 11: Verbanden tussen de vereisten gesteld aan een 
referentiearchitectuur, een systeemarchitectuur, en een systeem voor 

productiebesturing. 
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8.4 Paradigma-afhankelijkheid 
De vereisten voor een productiebesturingsreferentiearchitectuur zijn afhankelijk van 
het paradigma waarin de vereisten werden opgesteld. De hiërarchische architecturen 
worden positief geëvalueerd in het (impliciete) hiërarchische paradigma waarin zij 
werden ontwikkeld: het toenmalig paradigma beschouwde een 
productiebesturinssysteem als een deterministisch systeem; storingen en 
veranderingen werden als abnormale werkingsvoorwaarden aanzien. PROSA is 
slechts beter dan de bestaande architecturen op voorwaarde dat het holonisch 
paradigma beter de werkelijkheid van productiesystemen weergeeft. Indien nieuwe 
aspecten in de productieproblematiek op het voorplan treden, kunnen nieuwe 
inzichten aanleiding geven tot een meer geavanceerd paradigma. Dit paradigma kan 
aanleiding geven tot nieuwe vereisten voor de referentiearchitectuur voor 
productiebesturingssystemen. 

9. Besluit 
Om een antwoord te bieden op het groeiend aantal veranderingen in productie-
systemen en de daarmee gepaard gaande aanpassingen in het productiebesturings-
systeem, ontwikkelt deze thesis een nieuwe referentiearchitectuur voor productie-
besturingssystemen. Deze moet toelaten om snel een productiebesturingssysteem te 
bouwen, het later aan te passen aan een veranderde situatie, en het systeem te 
herconfigureren. Hiervoor wordt inspiratie gezocht in het paradigma van holonische 
productiesystemen. 

De ontwikkelde referentiearchitectuur, PROSA genoemd, bestaat uit vier 
types van holons. Het orderholon, productholon, en productiemiddelholon vormen 
de drie nodige basisholons die in elk productiebesturingssysteem aanwezig zijn. Zij 
zijn respectievelijk verantwoordelijk voor de logistieke aspecten, technologische 
aspecten, en het besturen van de productiemiddelen. Een vierde type, het stafholon, 
is optioneel. Het bevat expertkennis over een bepaald aspect van de 
productiesturing, en geeft hierover advies aan de betreffende basisholons. 

Gezien een holonisch productiebesturingssysteem een interactie vraagt tussen 
een groot aantal autonome agenten, is de afhandeling van impassesituaties een 
noodzakelijke functie. Hoe deze functie in PROSA verwerkt zit, is tevens een 
voorbeeld van hoe andere noodzakelijke functies dienen geïntegreerd te worden. De 
nadruk ligt hier op het onafhankelijk houden van de basisholons van het specifieke 
impasseafhandelingsalgoritme, en het mogelijk maken om het standaard algoritme te 
vervangen. Bij het integreren van andere productiefunctionaliteit, zoals fijnplanning, 
werkvoorbereiding, communicatie met apparaten, en mens-machine-interface, ligt 
de nadruk op de ontkoppeling tussen de deelsystemen.  

De praktische implementatie van de referentiearchitectuur resulteert in het 
PROSA-toepassingsraamwerk. Dit is een verzameling van abstracte klassen die met 
elkaar interageren. Om een productiebesturingssysteem voor een concrete toepas-
sing te bouwen, volstaat het om instanties van deze klassen te creëren, en om voor 

xlviii 



Samenvatting 
 

xlix 

toepassingsspecifieke vereisten extra klassen te ontwikkelen als subtypes van de 
reeds bestaande klassen van het raamwerk. 

Een theoretische evaluatie van de PROSA referentiearchitectuur gebeurt door 
een rechtstreekse vergelijking met bestaande types van referentiearchitecturen. 
PROSA is een veralgemening van de hiërarchische en heterarchische architecturen: 
het bevat alle functionaliteit van deze systemen, en kan zowel centrale als 
gedistribueerde besturingsalgoritmen aan. Ook nieuwe, hybride vormen van 
besturingsalgoritmen, bv. zoals ontwikkeld door Bongaerts [Bon98], zijn mogelijk 
in PROSA. De vernieuwingen die PROSA brengt, maken evolutie en herconfi-
guratie in het productiebesturingssysteem mogelijk. 

Tot slot enkele mogelijke pistes voor het verderzetten van dit onderzoek. Om 
het nut van PROSA te vergroten is een gestructureerde ontwerpmethodologie een 
hulp om op een efficiënte manier een productiebesturingssysteem te ontwikkelen 
voor een specifieke toepassing. Daarnaast zou een zelf-regelend productiemiddel-
toekenningsalgoritme de ontwikkelingstijd drastisch kunnen reduceren door voor 
een groot aantal (niet-cruciale) beslissingen automatisch een “goede” beslissing te 
berekenen zonder dat hiervoor expliciete configuratie- en afregelwerkzaamheden 
nodig zijn. Enkel voor de cruciale beslissingen zou dan nog een expliciet toeken-
ningsalgoritme nodig zijn. Om het PROSA-toepassingsraamwerk ook commerciële 
perspectieven te bieden, moeten ook een aantal praktische aangelegenheden 
aangepakt worden: de interactie met databanken, grafische gebruikersinterface, 
inter-proces communicatie, etc. 

Echter, trouw aan het principe van incrementele ontwikkeling, kunnen deze 
implementaties slechts succesvol zijn indien ze gebeuren op basis van nauwe 
contacten met de (potentiële) klanten. Dit laat toe om in een vroege faze een goed 
beeld te krijgen van de echte vereisten op dit gebied. Daarom is het tijd om mijn 
periode van academisch onderzoek af te sluiten, en een start te nemen met een 
mogelijke commerciële verderzetting van PROSA. 

 



Samenvatting 

 
 

l 


	1. Produceren in een dynamische omgeving
	1.1 Probleemstelling
	1.2 Doel en overzicht van de thesis

	2. Productiebesturingsarchitecturen:  stand van zaken
	2.1 Terminologie
	2.2 Bestaande productiebesturingsarchitecturen

	3. Het paradigma van holonische productiesystemen
	3.1 Open hiërarchische systemen
	3.2 Dynamica van complexe adaptieve systemen
	3.3 Ontwerp van artefacten

	4. De PROSA referentiearchitectuur
	4.1 Basisstructuur
	4.2 Gelijkvormigheid in de holarchie

	Productiemiddelentoekenningsfuncties in PROSA
	6. Integratie met naburige onderzoeksdomeinen
	7. Het PROSA toepassingsraamwerk
	8. Evaluatie van referentiearchitecturen
	9. Besluit


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


