
  

  

  

 
 

 

Samenvatting 

Een bagage afhandelingssysteem kan in 5 subsystemen worden verdeeld: check-in, security checking, 

DCV (destination coded vehicles) transportation, early luggage storing and baggage reclaim. De 

totale baggage stroom binnen een bagage afhandeling system bestaat uit drie hoofdstromen. 

Originating flow is de stroom van de bagage die vanuit de check-in desks naar de vertrekgates 

beweegt, terminating flow zijn bagage stukken die tussen de aankomst gates en de baggage reclaim 

carrousels bewegen en transportation flow voor de bagage die van de ene gate naar een andere 

gate wordt verplaatst. Voor het aansturen van deze verschillende stromen is een complexe control 

structuur vereist. 

De control structuren bij bagage afhandeling systemen op vliegvelden bestaan uit 3 lagen. De 

onderste laag controleert en regelt de beweging en de snelheid van de DCV’s (destination coded 

vehicles). De control systemen in deze laag verkrijgen hun informatie via een aantal sensoren die de 

aanwezigheid en de snelheid van de bagage stukken (of wagens) op verschillende punten in het 

bagage afhandeling systeem registreren. De control systemen in deze laag worden tevens ook 

movement controls genoemd. Boven deze eerste laag bevindt zich een hogere control structuur. 

Deze tweede control laag houdt zich bezig met de merging (samenvoegen van verschillende bagage 

stromen in één enkele stroom) en sorting ( het sorteren van één bagage stroom in meerdere 

bagagestromen). Door het aansturen van verschillende schakelaars (switch) door het hele systeem 

wordt het samenvoegen en sorteren van bagage stromen mogelijk gemaakt. Het gebruik van 

schakelaar heeft ervoor gezorgd dat deze control systemen in deze laag ook wel de switch controls 

wordt genoemd. De switch controls staan aan de ene kant in direct contact met de movement 

controls en krijgen de informatie betreft de positie en de snelheid van de bagage stukken op deze 

manier binnen. Aan de andere kant zijn de switch controls verbonden met de derde de hoogste 

contol laag, de netwerkcontroller. Deze hoogste control eenheid houdt toezicht op het gehele 

netwerk van transportbanden en DCV banen. De informatie betreft de positie en  de snelheid van de 

bagage stukken en de informatie over de positie van de verschillende schakelaars in het systeem 

wordt via de switch controls naar de netwerk control toe verzonden. Met behulp van deze data 

berekent het netwerk control voor elk afzonderlijk bagage stuk een route. De route informatie wordt 

vervolgens naar de switch controls verzonden. Met behulp van de route informatie en de informatie 

die vanuit de movement controls binnen komt, worden de schakelaars voor door de switch controls 

elk afzonderlijke bagage stuk op juiste positie gezet. 

Hoewel de huidige bagage afhandeling systemen met gecentraliseerde control structuren nog steeds 

in staat zijn om de als maar toenemende bagagestroom aan te kunnen, blijven de resultaten van 

deze systemen achter ten opzichte van het theoretische maximum capaciteit. In de huidige situatie 

is het namelijk niet mogelijk een ideale route voor elke willekeurige koffer uit te rekenen. Door 

beperkingen in reken vermogen zijn de huidige systemen gedwongen om vaneen aantal bekende 

vaste en alternatieve routes gebruik te maken. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

decentralized control zouden in de toekomst de mogelijkheid kunnen bieden om de route toewijzing 

proces en daardoor het bagage afhandelingssystemen als geheel te verbeteren.   


