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Traceerbaarheid en automatisering

Met het huidige tempo van ontwikkeling
van nieuwe technologieën als netwerk-
en informatietechnologie en proces-
intensificatie, is het lastig een beeld te
schetsen van productieomgevingen over
een aantal jaren. Een ding is zeker: de
automatiseringsgraad zal sterk toene-
men, want bedrijven blijven proberen de
productiekosten te reduceren bij een ge-
garandeerde of zelfs verbeterde product-
kwaliteit.

In het kader van kostenreductie zullen,
onder andere door procesintensificatie,
productie-installaties fysiek steeds klei-
ner kunnen worden. Deze kleine produc-
tie-eenheden krijgen door de voortschrij-
dende netwerktechnologie veel vaker een
eigen besturing de zich steeds meer bin-
nen de componenten zelf bevindt. Zo zal
een volledige pompaansturing zich niet
meer in een Programmable Logic Con-
troller (industriële besturing) bevinden,
maar direct in de aansluitkast van de
pomp zelf. Toepassing van internationaal
gestandaardiseerde netwerkstructuren
maken aansturing via deze netwerken
mogelijk.

Het fysiek verkleinen van productie-
installaties heeft ook een functie bij het
vermijden van logistieke problemen in de
toekomst: produceren op meerdere
plaatsen wordt mogelijk. Dat kan bijvoor-
beeld zijn op de plaats van productie van
het primaire product (een sproeidroger
bij een boerderij) of op de plaats van con-
sumptie, zoals nu al gebeurt bij meng-
installaties voor frisdrank in de horeca.

Drijvende krachten
De verwachting voor de toekomst is een
grote mate van standaardisatie van auto-
matiseringscomponenten en -concepten.
Drijvende krachten bij deze standaardi-
satie zijn:
– Het inbouwen van besturingseenhe-

den in productie-eenheden, zoals
pompen, zodat het zelfstandige pro-
ductie-eenheden worden.

– De verwachte verlaging van de licen-
tiekosten voor besturingapplicaties
zorgt voor meer gebruik ervan door
bedrijven.

– De wens van productiebedrijven om
minder geld uit te geven aan bestu-
ringsystemen op maat leidt tot het
configureren van standaardcompo-
nenten tot volwaardige besturingsy-
stemen.

– En efficiënte organisatie van het ope-
rationele beheer en onderhoud wordt
mogelijk dankzij standardisatie. De-
len van onderhoud kunnen door ex-
terne mensen op afstand worden uit-
gevoerd (remote maintenance). 

– Een dreigend tekort aan besturings-
technologen, dat op dit moment al
wordt onderkend, dwingt bedrijven
om die kennis zo efficiënt mogelijk te
gebruiken.

Cruciale servers
Door standaardisatie en integratie van
verschillende informatiesystemen zullen
bedrijven in de toekomst werken met
geavanceerde productiesystemen die
gebruik maken van zogenaamde in-
formatieservers. Dit zijn computers die,
netjes afgescheiden van de ruwe produc-
tieomgeving, allerlei databases bevatten

Het beheer van informatiesystemen wordt van cruciaal
belang voor de betrouwbaarheid van productieprocessen.

In de ‘always-on’-maatschappij zijn
personen en systemen continu met

elkaar verbonden
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explosief groeiende hoeveelheid informa-
tie die voor vrijwel iedereen vrij toegan-
kelijk is.
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automatisering in bedrijven is nog maar net begonnen en het

eind is voorlopig niet in zicht. Een evolutie staat de industrie te
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met productie- en procesinformatie. Het
beheer van dergelijke systemen wordt
van cruciaal belang voor de betrouwbaar-
heid van de productieprocessen. Aange-
zien deze serversystemen in een netwerk
zijn opgenomen, zal het onderhoud door
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de IT-afdeling worden uitgevoerd en niet
meer door de onderhoudsdienst op de
fabrieksvloer, die nu nog de losse SCA-
DA-applicaties beheren. 
Voor puur specialistische kennis zullen
bedrijven te rade gaan bij speciale help-

desks die ergens ter wereld, 24 uur per
dag, bereikbaar zijn en die via Virtual Pri-
vate Networks (VPN) op afstand kunnen
‘meekijken’ en ondersteuning kunnen
verlenen, bijvoorbeeld in batch-servers.
Technici en operators zullen ook volgens
een gestandaardiseerde wijze toegang
krijgen tot de voor hen relevante proces
en product parameters. Deze techniek
wordt nu al in beperkte mate toegepast.
Bij deze werkwijze blijven operators in
het bedrijf zelf verantwoordelijk voor het
proces, technologische expertise is aan-
wezig bij de leverancier van systemen.
De verwachting is dat de ontwikkeling
van besturingssoftware voor industriële
besturingen in de toekomst eenvoudiger
wordt en minder specialistische kennis
zal vereisen, een ontwikkeling die bij per-
sonal computers al heeft plaatsgevon-
den. Zo was enkele jaren geleden bij de
installatie van een ADSL-internetverbin-
ding echte computerkennis vereist om dit
klusje te klaren. Tegenwoordig volg je de
gebruiksaanwijzing, start een program-
ma op de bijgeleverde CD en de verbin-
ding is in enkele minuten netjes inge-
steld.

Always-on
Ook communicatie zal een stempel druk-
ken op de toekomst. De maatschappij is
aan het veranderen naar ‘always-on’,
waarbij personen en systemen continu
met elkaar verbonden zijn door allerlei
netwerken. De consequenties hiervan
beginnen langzaam in de maatschappe-
lijke omgeving door te dringen, zoals
internetverbindingen die de gehele dag
in gebruik zijn. Een onderzoek van het
Amerikaanse bureau Gartner geeft aan
dat de maatschappelijke relevantie al in
2010 zeer goed merkbaar zal zijn. Samen
met het feit dat veel systemen dan ook
met een soort ‘gemeenschappelijke taal’
kunnen communiceren, zorgt dat voor
een verandering die net zo’n impact zal
hebben als het ontstaan van internet, in
de termen van Gartner de ‘Grand Conver-
gence’. De jeugd, de toekomstige gene-
ratie operators, technici en collega’s,
gaat heel vanzelfsprekend om met de
nieuwe vormen van informatie- en com-
municatietechnologie. De maatschappij,
zowel bedrijven als privé-personen, moet
nog leren omgaan met de explosief
groeiende hoeveelheid informatie die
voor vrijwel iedereen vrij toegankelijk is.
Ook op productietechnisch vlak heeft de
integratie van systemen een grote im-
pact. De nauwe verbondenheid tussen

systemen voor productie, logistiek en
financiën zorgt voor een directer verband
tussen marktvraag en productie. Dat be-
tekent dat klantenwensen op het gebied
van product en communicatie veel direc-
ter kunnen worden verwerkt.

Sloten en kabels
De koppeling van mensen en systemen
via allerlei netwerken dwingt tot naden-
ken over de vraag of de communicatie
wel veilig verloopt. Veiligheid moet altijd
een aandachtspunt zijn en de ontwikke-
ling van beveiligingen is en blijft een con-
tinu proces. Dat geldt voor netwerken net
zo als voor gebruiksvoorwerpen als bij-
voorbeeld een fiets. De allereerste fietsen
waren niet eens voorzien van een slot,
terwijl tegenwoordig sloten en extra
kabels worden toegepast om ongewenst
‘lenen’ tegen te gaan. Daarbij geldt in

alle gevallen dat 100% veiligheid nooit te
garanderen is. Een hoge graad van bevei-
liging is wel te realiseren [zie VMT 1819,
2005]. De benodigde beveiligingsgraad
is daarbij afhankelijk van de waarde van
inhoud (vergelijk de beveiliging van
levensmiddelen- en waardetransport) en
van de omgeving, (vergelijk hartje
Amsterdam met een dorp in Drenthe).
Voor wie absolute veiligheid wenst, rest
maar een mogelijkheid: het vernietigen
van mobiele telefoon en het afkoppelen
van de computer van het netwerk.

Evolutie
Voor bedrijven is het belangrijk om de
verschillen tussen productieomgeving en
kantooromgeving te zien. Computer-
systemen en netwerken in de productie
kunnen niet ‘zomaar even’ worden stop-
gezet, bijvoorbeeld om een software up-
date te maken. Om goed om te gaan met
deze verschillen, biedt het maken van
strikte scheidingen tussen de diverse
systemen een oplossing. Speciale qua-
rantainesegmenten voor externe technici
kunnen voorkomen dat bedrijfssystemen
direct van buitenaf worden beïnvloed.
De koppeling van allerlei informatiesys-
temen zal niet direct leiden tot een
omwenteling in de industrie, maar wel
echter voor een evolutie. De toekomst
komt sneller dan je denkt!
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