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Aanleiding 
CPS, Case Packing Systems, is een bedrijf dat eindverpakkingslijnen produceert. Om dit proces zo 
optimaal mogelijk te laten verlopen, wil men graag achterhalen wat nuttige data is. Hierbij moet 
gedacht worden aan motor stromen, snelheden, performance, foutmeldingen. 
Uit deze nuttige data wil men vervolgens halen wat de data vertelt en wat met de data gedaan kan 
worden. Met OPC UA, een open standaard voor horizontale communicatie van machine naar 
machine en voor verticale communicatie van de machine naar de cloud (Siemens Nederland N.V., 
sd), wordt de data uit de PLC (besturingsapparaat) gehaald en opgeslagen in een database. Met het 
dataontsluitingssysteem Catch AI kunnen dan acties gegenereerd worden. Deze acties kunnen 
menselijke ingrepen zijn, maar ook automatisch bijregelen inschakelen. Verder zal de data gebruikt 
kunnen worden voor predictive maintenance. 

Requirementspecificatie 
Doelstelling 
Het doel van dit project is om op basis van structurele informatie de Overall Equipment Effectiveness 
(OEE) te visualiseren voor een verpakkingsmachine van CPS. 

Onderzoeksvragen 
Om de doelstelling te bereiken worden de volgende onderzoeksvragen uitgewerkt: 

• Hoe werkt een verpakkingslijn van CPS? 
• Hoe wordt de OEE bepaald aan de hand van de beschikbare dataset (en eventuele 

toevoegingen)? 
• Hoe kan de huidige dataset van waarde zijn met betrekking tot het bepalen van de OEE? 
• Is de huidige data voldoende om de OEE te bepalen of is er extra data nodig? 
• Welke inzichten zijn te verkrijgen aan de hand van dimension-reduction/unsupervised 

learning? 
• Wat is de meest effectieve manier om de OEE te visualiseren?  
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Dataset 
Er zijn twee datasets aangeleverd door CPS. De eerste dataset betreft een kleinere dataset van 
232168 records verzameld over een periode van 6 dagen. De tweede grotere dataset bestaat uit 
968883 records over een periode van 31 dagen. Er worden meerdere producten weergeven in de 
dataset, dit is te zien aan de hand van significant verschil in gewicht. 

Beide aangeleverde datasets met data uit een verpakkingsmachine van CPS betreffen de volgende 
attributen: 

Tabel 1 Beschrijving attributen dataset 

ID Naam Betekenis 
p3 LineRunning 0 = machine staat uit, 1 = machine staat aan. 
p50 cntBagSpeed Berekende zaksnelheid in bags per minuut. 
p56 cntBags  Counter van het aantal zakken dat aankomt bij de machine. 
p55 cntRejBagWeight Counter aantal zakken rejected vanwege gewicht te hoog/te laag. 
p53 cntRejBagLength Counter aantal zakken rejected vanwege zak lengte. 
p65 cntRejMetal Counter aantal zakken rejected vanwege metaal detectie. 
p70 BoxActualWeight Gewicht van de laatst gewogen doos 
p74 cntBoxUnderWeight Counter box underweight counter aantal dozen te licht. 
p75 cntBoxOverWeight Counter box overweight counter aantal dozen te zwaar. 

 

De data wordt met een frequentie van 1x per minuut gelogd, of eerder wanneer er een verandering 
plaatsvindt. Een screenshot van de eerste 20 rijen van de dataset is te zien in Figuur 1. 

 

Figuur 1 Screenshot eerste 20 rijen dataset 
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Aanpak 
Om de doelstelling te kunnen halen moet eerst antwoord gegeven worden op de onderzoeksvragen. 
Dit betekent dat onder andere meer domeinkennis wat betreft de machine nodig is om dit project 
tot een goed eindresultaat te brengen. Deze kennis wordt verkregen door een bedrijfsbezoek te 
brengen aan CPS. Daar wordt onder andere bekeken hoe de machine precies werkt, draait en wat er 
mis kan gaan. Ook wordt er gekeken naar hoe de data verzameld wordt en wat er vervolgens mee 
gebeurt. Daarnaast wordt geïnformeerd hoe de OEE wordt voorspeld door CPS aan de hand van de 
beschikbare data. 

 
Omdat er veel lege velden in de aangeleverde dataset zitten moet deze dataset eerst geaggregeerd 
worden door middel van Python. Met deze geaggregeerde dataset kan vervolgens gekeken worden 
of er verbanden zijn tussen verschillende records en data. Hierbij wordt ook gekeken hoe de huidige 
dataset van waarde kan zijn met betrekking tot het bepalen van de OEE en of hier eventueel extra 
data voor nodig is. 
 
Daarnaast zal worden onderzocht welk model binnen unsupervised Learning/dimensionality 
reduction het meest geschikt is om inzichten te verkrijgen in de dataset. Vervolgens zal worden 
gekeken welke inzichten te verkrijgen zijn aan de hand van dimension-reduction algoritmes in de 
huidige multidimensionale dataset. Als laatste wordt gekeken wat de meest effectieve manier is om 
de OEE te visualiseren. 

Uiteindelijk zullen er een aantal adviezen worden gegeven welke zullen worden beschreven in dit 
adviesrapport.  
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Resultaten 
Hoe werkt een verpakkingslijn van CPS? 
CPS, levert professionele casepackers voor het automatisch verpakken van flexibele zakjes en 
schaaltjes in kartonnen dozen, trays, kratten, palletdozen en zelfs rolcontainers. De producten 
worden volledig automatisch zowel horizontaal als verticaal op hoge snelheid verpakt. Een 
voorbeeld van een verpakkingsmachine van CPS is te zien in Figuur 2. 

Het doel van CPS is het leveren van een efficiënte verpakkingsmachine, maar ook om het 
verpakkingsproces substantieel te verbeteren tegen blijvend lagere kosten (CPS, sd). 

Het proces van de verpakkingslijn begint vooraan bij de machine waar de in te pakken producten 
worden ingevoerd. Deze producten gaan vervolgens langs een sensor om de snelheid te meten 
waarmee de producten door de machine gaan. 

Vervolgens wordt het product gescand op metaalinhoud. Dit is belangrijk omdat de machines van 
CPS voornamelijk voedsel verpakken en het absoluut niet mag gebeuren dat er metaal in het voedsel 
zit. 

Na deze metaalcontrole worden de producten ook gecontroleerd op lengte en gewicht door middel 
van verschillende sensoren. Producten met een te hoog of te laag gewicht of met een te grote of te 
kleine lengte worden afgekeurd. Mocht een product al deze controles doorstaan dan valt het 
uiteindelijk in de doos. Wanneer de doos vol is wordt deze dichtgeplakt en verlaat de doos de 
machine. Zie Figuur 2 voor een schematische weergave van een verpakkingsmachine van CPS. 

 

Figuur 2 CPS verpakkingsmachine 

Hoe wordt de OEE bepaald aan de hand van de beschikbare dataset? 
De Overall Equipment Effectiveness is een standaard voor het meten van productie productiviteit. 
Het is een grootheid die berekend wordt door drie factoren met elkaar te vermenigvuldigen. De OEE 
wordt door CPS bepaald aan de hand van deze drie factoren: 

• De 1ste factor is beschikbaarheid. Dit is de tijd die de machine draait ten opzichte van 24 uur 
(machine run signaal). 

• De 2de factor is kwaliteit. Dit is het aantal zakjes die gedetecteerd worden bij de eerste 
sensor minus de afgekeurde zakjes ten opzichte van het werkelijk aantal zakjes. 

• De 3e factor is de performance. Dit is een vergelijking van een vast getal (in dit geval 60 
zakjes per minuut) ten opzichte van het werkelijke aantal zakjes per minuut. 

Deze drie factoren met elkaar vermenigvuldigd vormen dan de totale OEE. 

Een OEE-score van 100% betekent dat 100% effectief geproduceerd wordt. Dit betekent dus dat er 
alleen goede producten worden geproduceerd, zo snel mogelijk en zonder stoptijd (Vorne, sd). 
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Aggregeren dataset 
Om de data beter te kunnen analyseren zijn eerst de vele NaN-waardes uit de aangeleverde dataset 
weggewerkt. Dit is gedaan door de data te aggregeren door middel van Python. Er zijn een aantal 
records veranderd of toegevoegd. 

Na het aggregeren ziet de data er als volgt uit, zie Figuur 3: 

 

Figuur 3 Screenshot eerste 20 rijen geaggregeerde dataset 

Allereerst is het ‘Logged’ attribuut veranderd naar date time, time_in_datetime. Hierna is de data 
geaggregeerd naar elke minuut data registratie. Van p50-cntBagSpeed en p70-BoxActualWeight is de 
mediaan gepakt van de waardes die in een minuut gelogd zijn. Van p56-cntBags, p55-
cntRejBagWeight, p74-cntBoxUnderWeight, p65-cntRejMetal, p53-cntRejBagLength en p3-
LineRunning is het maximum gepakt van de waardes die in een minuut gelogd zijn. 

Welke inzichten zijn te verkrijgen aan de hand van dimension-reduction/unsupervised 
learning? 
Om inzicht te krijgen in de dataset is er gekozen voor een unsupervised machine learning model. K-
Means Clustering zorgt ervoor dat vergelijkbare datapunten worden gegroepeerd als cluster. 
Daarnaast wordt het gemiddelde gegeven van de waarde van de meest voorkomende datapunten 
(centroids).  

Aan de hand van clustering werden drie clusters zichtbaar. 
(Figuur 4 CPS CLusters op basis van K-Means) 

Cluster 1 (paars):  

Deze cluster geeft de snelheid van het aantal 
zakjes per minuut (input) weer die in de 
achteraf gewogen doos worden gelegd 
(output). In dit geval is dat een doos tussen 
ongeveer de 8 kg en 10 kg. 

Cluster 2 (blauw): 

Deze cluster geeft de snelheid van het aantal 
zakjes per minuut (input) weer die in de 
achteraf gewogen doos worden gelegd 
(output). In dit geval is dat een doos tussen 
ongeveer de 3 kg en 4 kg. 

  Figuur 4 CPS CLusters op basis van K-Means 
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Cluster 3 (geel):  

Deze cluster is wat anders. Hier gebeuren geen verplaatsingen van zakjes in een doos, aangezien er 
geen doos is. Dit houdt in dat bij deze cluster de machine enkel gebruikt wordt voor het afwijzen van 
de zakjes (rejects). Alle goedgekeurde zakjes worden dan in een grote niet-geregistreerde 
doos/pallet verplaatst. Dit is daarom ook niet optimaal gebruik van de machine. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er twee verschillende functies worden gebruikt in een 
dataset. Dit is niet optimaal. Hierbij ook het advies om deze data te scheiden in aparte datasets en 
dan de OEE te bepalen. Dit geeft een beter beeld van hoe soepel het hele proces opereert. 
Daarnaast zal variabele ‘P70-boxActualWeight’ groter dan 0 moeten zijn om het volledige proces te 
kunnen uitvoeren. 

De gegeven dataset had in het begin tien 
dimensies. Dit is onmogelijk om weer te 
geven. Na het aggregeren en bepalen 
welke data belangrijk is, had de dataset 
acht dimensies. Dit was nog steeds te veel 
om te visualiseren. Door het gebruik van T-
SNE (statistische methode voor het 
visualiseren van hoog dimensionale 
gegevens door elk datapunt een locatie te 
geven in een twee- of driedimensionaal 
plot), is de dataset gevisualiseerd in twee 
dimensies. Figuur 5 bevestigt dat de 
clusters goed bepaalt zijn en hoe ze 
gestructureerd zijn. 

 

 

Hoe kan de huidige dataset van waarde zijn met betrekking tot het bepalen van de 
OEE? 
De 1ste factor voor het bepalen van de OEE is de beschikbaarheid van de machine ten opzichte van 
24 uur. Deze gegevens kunnen uit p3-LineRunning gehaald worden, waarin met een 0 of een 1 
gelogd wordt of de machine respectievelijk aan of uit staat. Hiermee kan berekend worden hoeveel 
uur per 24 uur (1440 minuten) de machine aan staat. Dit kan gedaan worden door het aantal keer 
dat de data 1 logt in 24 uur op te tellen en te delen door 1440. 

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑏𝑏𝑖𝑖𝑒𝑒 =
(aantal keer dat p3 − LineRunning = 1 in 24 uur)

1440
 

 

De 2e factor voor het bepalen van de OEE is de kwaliteit van de machine, dus welk percentage van 
alle aangeleverde zakjes daadwerkelijk ingepakt worden.  
 
Deze gegevens kunnen gehaald worden uit p56-cntBags, welke het aantal zakjes dat aankomt bij de 
machine telt, minus p55-cntRejBagWeight, welke het aantal zakjes telt dat afgewezen wordt op basis 
van gewicht, p53-cntRejBagLength, welke het aantal zakjes telt dat afgewezen wordt op basis van 

Figuur 5 T-SNE 
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lengte, en p65-cntRejMetal, welke het aantal zakjes telt dat afgewezen wordt vanwege 
metaaldetectie gedeeld door p56-cntBags: 

 

𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘𝑏𝑏𝑖𝑖𝑘𝑘 =  p56−cntBags –(P55−cntRejBagWeight – p53−cntRejBagLength – p65−cntRejMetal)
p56−cntBags

  

De 3de factor voor het bepalen van de OEE is de performance van de machine, die het aantal zakjes 
per minuut ten opzichte van 60 zakjes per minuut deelt. 

performance =
𝑝𝑝56 − 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑏𝑏

60
 

Zie Tabel 2 voor de beschrijvingen van de benodigde attributen. 

Tabel 2 Beschrijvingen attributen 

ID Naam Betekenis 
p3 LineRunning 0 = machine staat uit, 1 = machine staat aan. 
p56 cntBags  Counter van het aantal zakken dat aankomt bij de machine. 
p55 cntRejBagWeight Counter aantal zakken rejected vanwege gewicht te hoog/te laag. 
p53 cntRejBagLength Counter aantal zakken rejected vanwege zak lengte. 
p65 cntRejMetal Counter aantal zakken rejected vanwege metaal detectie. 

 

Door zoals eerder vermeld twee verschillende datasets te maken (dataset wanneer p70-
‘boxActualWeight’ = 0 en dataset wanneer ≠ 0), kan de OEE accurater en preciezer bepaald worden.  

 

Wat is de meest effectieve manier om de OEE te visualiseren? 
Om de data te kunnen visualiseren is de dataset eerst geaggregeerd. Met alle cellen gevuld kunnen 
deze nu gevisualiseerd worden doormiddel van Power BI. Als eerste is er gekozen om alle 
verschillende soorten rejects te laten zien, zie Figuur 6. Hier is er één duidelijke uitschieter over de 
gehele maand, namelijk p55-cntRejBagWeight. De staven worden weergeven per dag. Hiermee krijgt 
de opdrachtgever een beter inzicht in de data per dag en waar eventueel verbeteringen kunnen 
liggen voor de machine om beter te presteren. 

 
Figuur 6 alle rejects 
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In onderstaande grafiek (Figuur 7) zijn alle rejects tegenover het totaal aantal zakjes afgezet. Dit 
geeft inzicht in het aandeel rejects ten opzichte van het totaal. De paarse kleur (p56-cntBags), wordt 
op de rechter y-as afgelezen en de andere kleuren aan de linker y-as. Hier is voor gekozen omdat er 
een groot verschil tussen de waardes zit en het op deze manier meer inzicht geeft in alle rejects. 
 

 

Figuur 7 het totaal aantal zakjes tegenover de rejects 

De opdrachtgever vroeg zich af of het misschien aan de snelheid van de machine kon liggen als er 
meer rejects zijn op 1 dag. In onderstaande grafiek is die vraag gevisualiseerd aan de hand van de 
beschikbare data, zie Figuur 8. Hier is bijvoorbeeld op 20 april te zien dat dat dit inderdaad het geval 
is. Hoe hoger de snelheid, hoe hoger het aantal rejects. Of deze variabelen ook echt correlatie 
hebben moet verder onderzocht worden. Al geeft deze diagram wel een goed inzicht hierin. 

 

Figuur 8 Snelheid tegenover rejects 
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Advies 

Op basis van de voorgaande resultaten kunnen een aantal conclusies/adviezen getrokken worden. 
CPS heeft een hele ingewikkelde dataset met veel lege velden. Hier volgt het advies: 

1) Het hanteren van een manier van data-mining. 
Op dit moment worden er twee manieren van data gemined (per verandering en per 
minuut). Dit zorgt voor vele lege velden en dubbele records, waardoor er moeilijk inzichten 
verkregen kunnen worden. 

2) Eén proces per dataset. 
Op dit moment worden er twee processen meegenomen in de dataset (het gehele 
verpakkingsproces en enkel het rejectproces). Dit zorgt voor verwarring en kan invloed 
hebben op het bepalen van de OEE. Als deze data apart wordt gehouden, kan de OEE ook 
nauwkeuriger bepaald worden. 

3) Dashboard maken voor meer inzicht klant. 
Er is een start gemaakt met een dashboard om verschillende variabelen tegenover elkaar uit 
te zetten. Dit zorgt voor meer inzicht bij de klant. Hierdoor kunnen klanten zelf hun proces 
optimaliseren. 
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