
Plug and Play in de machinebouw 

Zelf configurerende machines… 



Kort voorstellen 

• IMS ontwikkelt hightech productielijnen 
– 80 professionals 

– Productielijnen voor hoog volume samengestelde producten 

– Uniek, schaalbaar en flexibel in lay-out 

• Gain is een innovatieve automation partner 
– 100 professionals 

– Versterkingsfactor voor onze klanten 
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Project 

• Productie van lenzen voor smart phones 

• Platform met applicatie specifieke modules 

• 10-tallen product varianten 
 



Project 

• Voorbeelden van modules:  
• Pick-and-place en positionering 

• Behandelen met UV licht  

• Snijden en Laser-lassen 

• Aanbrengen van vloeistoffen of 
lijmen  
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Marktontwikkelingen 

Product life cycle steeds korter 
 

Product variaties steeds groter 
(Aantal producten in verkoop) 

 Toenemende complexiteit 
 ( Aantal componenten en materialen ) 

 



Marktontwikkelingen 



Marktontwikkelingen 

Vertaald naar machinebouw: 
 
• Wens tot snel kunnen ontwerpen en bouwen 
• Ombouw en integratietijden verkorten 
• Makkelijk onderhoud en kalibratie 

 

 



Antwoord machinebouwer 



Antwoord machinebouwer 

Modules 

C
o

n
fi

gu
re

 
to

 o
rd

er
 

En
gi

n
ee

r 
to

 o
rd

er
 

Componenten 

Variaties 

Platform 

• Herbruikbaar en flexibel 
machine platform 
• Schaalbaar in capaciteit 

• Flexibel in afloopvolgorde 

• Aanpasbare layout 

• Modulaire opbouw 
• Opdeling in aparte functies 

• Afzonderlijk te testen 





Consequenties automatisering 

• Opzet software gestructureerd 

• Goede interface definities 

• S88 model 

• Object oriëntatie handig! 

 

 



Consequenties automatisering 

• Centrale besturing  uitwisselbare units 

• Te duur om elke unit met aparte PLC uit te rusten 

• Communicatie binnen dezelfde applicatie 

• Niet zomaar I/O aan en af te koppelen 

• Hardware configuratie moet aanpasbaar zijn 

• Welke unit zit waar? 



Gerealiseerde oplossing 

• Modules ‘On-the-Fly’ loskoppelen voor service doeleinden 

Machine 

Mogelijk met Hot connect groep 



• Flexibiliteit - uitwisselbaarheid 

Machine y Machine x 

Gerealiseerde oplossing 



• Beckhoff TwinCAT “Automation Interface” 

– interface om via een externe applicatie code te genereren 

 

Gerealiseerde oplossing 



Gerealiseerde oplossing 

• Visual Studio C# applicatie 
– Eenvoudige user interface 

– Herconfiguratie van de hardware 

• Centrale SQL database 
– Machine layout 

– Module layout 

– Instelling (parameters) voor elke individuele module zijn 
centraal geregistreerd 



Gerealiseerde oplossing 

• Eenvoudig aanmaken van: 

– Bestaande modules 

– Nieuwe modules 

– Nieuwe machines 

• Beheer 

– Welke module staat waar? 

– Versie en data van modules 

 



User interface 



Gerealiseerde oplossing 

Machine y Machine x Machine z 

Generator tool 
(Automation Interface) 

Activeer configuratie 



Gerealiseerde oplossing 

• Genereren van PLC hardware 

• Genereren van Module hardware 

• Vision parameters  



Gerealiseerde oplossing 
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Resultaat 

• Automatische zelf configuratie 

– Eenvoudig voor operator 

– Kans op fouten sterk verkleind 

• Snelle uitwisselling modules 

– Korte downtime 

• Centraal beheer data modules 



Toekomst 

• Software genereren 

– ‘Overbodige’ code kan vervallen 

• Elimineren laatste operator handeling 

– Volledig ‘plug and play’ 

• Object Oriëntatie gebruiken 



Versterkingsfactor nodig? 

 

Gain en IMS denken graag met u mee! 
 

Mark Kuiper: mark.kuiper@gain.nl 

 

Maarten Versteeg: maarten.versteeg@gain.nl 

   

Ilse Buter: ilse.buter@ims-nl.com 
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