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Abstract 
This thesis describes the application of supplier driven 'design for manufacturing' in 
virtual enterprises. The thesis describes the application of a generic DFM approach, 
which is made product- and company specific. This is done by allocating design 
parameters to generic design activities. Furthermore the thesis addresses the 
organizational and IT aspects, which have to be considered when implementing 'design 
for manufacturing'. 
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Samenvatting 
NAA bevindt zich in een competitieve markt, waar het aanbod de vraag overstijgt. 
Daarbij komt dat NAA voor negentig procent van de omzet afhankelijk is van twee 
klanten. Verder wordt per 1 juli 2006 RoHS wetgeving geïntroduceerd. Het gevolg 
hiervan is dat de industrie verplicht wordt afte zien van het verwerken van stoffen die 
worden genoemd in de RoHS wetgeving in eindproducten. Hierdoor zullen componenten 
en soldeertin gebruikt moeten gaan worden die over andere mechanische eigenschappen 
beschikken dan de huidige componenten en soldeertin. Tevens zal het productieproces bij 
hogere temperaturen plaatsvinden. Hier dienen productontwerpen op aangepast te 
worden. Productontwerpers beschikken echter niet over alle benodigde kennis om 
productontwerpen zodanig te ontwerpen, dat ze goed maakbaar zijn in een loodvrij 
productieproces. 

NAA ziet in het toepassen van 'design for manufacturing' een mogelijkheid om hun 
concurrentiepositie te verbeteren. Tevens ziet NAA 'design for manufacturing' als een 
methode om de productontwerper van kennis te voorzien over maakbaarheid. Daarnaast 
biedt het toepassen van 'desing for manufacturing' de mogelijkheid om de maakbaarheid 
van een productontwerp te verifiëren. Ook kan de kennis van 'design for manufacturing' 
als een dienst aangeboden worden. NAA is zoekende naar een manier om 'design for 
manufacturing' toe te passen. Dit leidt tot de volgende probleemdefinitie: 

NAA beschikt niet over systemen en werkwijzen om 'design for manufacturing' 
toe te passen en weet niet hoe 'design for manufacturing' toe te passen. 

Uit de probleemstelling is de volgende opdrachtformulering afgeleid: 
Onderzoek hoe 'design for manufacturing ' bij NAA toegepast kan worden en wat 
de consequenties van implementatie voor de onderneming zijn. 

Binnen het onderzoek worden kennis en informatie in kennisbronnen beoordeeld volgens 
het raamwerk van Boersma en Stegwee (1994) en Polanyi (1966) en Sander en 
Brombacher (1999). Kennis in kennisbronnen kan opgedeeld worden in kennis benodigd 
voor kwantificeren en kennis benodigd voor het opstellen van ontwerpregels. 
Kennisbronnen met kennis voor kwantificeren (Cdis, ERP en component library) zijn 
allemaal geschikt om toegepast te worden in een DFM systeem. Kennisbronnen met 
kennis voor ontwerpregels kent maar een geschikte bron om toegepast te worden in een 
DFM systeem. Deze kennisbron (Green Scan) is statisch en wordt niet gevoed met 
nieuwe kennis. Hiervoor dienen de andere kennisbronnen (8D, SCAR en ECR) 
aangesproken te worden. De kennis in deze kennisbronnen dient geanalyseerd te worden 
en vervolgens omgezet te worden in ontwerp regels. Ook dient de werkwijze aangepast te 
worden, zodat de kennisbron niet meer geanalyseerd hoeft te worden. De kennisbron met 
de meeste data (kwaliteitsdata) bevat helaas een te laag detailniveau om ontwerpregels uit 
afte leiden. Per 1 mei is een nieuw kwaliteitssysteem ingevoerd (SMILE), dat een hoger 
detailniveau kent. Dit biedt misschien mogelijkheden. 
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Binnen het onderzoek wordt het DFM systeem van Van Vliet (2001) gehanteerd. Hij 
onderscheidt 30 activiteiten in het productontwikkelingsproces. De huidige activiteiten 
binnen NAA op het gebied van 'design for manufacturing' vervullen slechts 3 van deze 
activiteiten. Middels een QFD is tevens bepaald wat de gewenste functionaliteit van het 
DFM systeem moet zijn. De belangrijkste eisen hieruit waren het geautomatiseerd 
werken en genereren van rapporten en het gemakkelijk invoeren van ontwerpregels. 
Allen het softwaresysteem Valor Enterprise 3000 beantwoordt momenteel aan deze eisen. 
Het kent echter alleen een verificatie mogelijkheid van productontwerpen. 

Om verdere invulling te geven aan het DFM systeem van Van Vliet (2001) worden de 
generieke ontwerpactiviteiten productspecifiek gemaakt door parameters toe te kennen 
aan de generieke activiteiten. Dit wordt vervolgens gemodelleerd met behulp van een 
'unified modeHing language'. Hierdoor ontstaat een informatiemodel (PIM). Ook van het 
productieproces wordt een 'unified modeHing language' gemaakt, waarbij parameters 
gedefinieerd worden. Deze parameters geven samen met ontwerpregels en 'fuzzy regels' 
vulling aan het PRIMS. De informatie in het PRIMS wordt gebruikt voor 
ontwerpcoördinatie en -evaluatie. Ontwerpcoördinatie bestaat uit het weergeven van uit 
te voeren activiteiten en bijbehorende ontwerpregels. Ontwerpvalidatie bestaat uit het 
verifiëren, kwantificeren en verbeteren van de maakbaarheid van het productontwerp. 

Aan het toepassen van het DFM systeem van Van Vliet (2001) zitten echter nadelen. Het 
voornaamste nadeel, is dat het vraagt om een CAD systeem specifieke oplossing. 
Aangezien de klanten van NAA veel verschillende CAD systemen gebruiken is dit geen 
goede oplossing. Bajaj et al. (2003) beschrijven het toepassen van ontwerpevaluatie met 
behulp van een losstaand DFM systeem. Hierbij wordt eveneens gebruik gemaakt van 
een standaard bestandformaat om de informatie, benodigd voor de verificatie over te 
brengen van het CAD, ERP en overige systemen naar het evaluatie systeem. 

Voor het opstellen van ontwerpregels dient een probleemgestuurde aanpak gehanteerd te 
worden. Dit om een wildgroei aan regels te voorkomen en een doel te kunnen formuleren 
voor het DFM systeem. Hiervoor moeten de kwaliteitsdata geanalyseerd worden. 

Voor het DFM systeem voor NAA wordt geconcludeerd dat het beste gebruik gemaakt 
kan worden van een commercieel verkrijgbaar verificatiesysteem. NAA beschikt al over 
Valor Enterprise 3000, dat een verificatiemogelijkheid heeft. Aan overige 'design for 
manufacturing' aspecten zal op een andere manier invulling moeten worden gegeven. Zo 
zal een tooi moeten worden ontwikkeld om de maakbaarheid te kunnen kwantificeren op 
basis van kosten, tijd en een maakbaarheidgetal (bijvoorbeeld 'fuzzy regels'). Voor de 
ontwerpcoördinatie zal eveneens een tooi ontwikkeld moeten worden. Er kan ook voor 
gekozen worden dit door middel van een papieren document te doen. Bijlage 13 en 14 
kunnen hiervoor als uitgangspunt dienen. 

Tenslotte dient met de klant een beslismodel overeengekomen te worden, waarin 
vastgelegd wordt welke invloed NAA krijgt op het productontwikkelingsproces en 
productontwerp. Tevens dient hierin vastgelegd te worden wat het evaluatie-interval zal 
zijn (dagelijks en /of na afronding van een activiteit en/ of fase). 
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Voor de ontwerpevaluatie zal gebruik gemaakt worden van een datacontainer. Valor 
Enterprise 3000 is compatible met zowel ODB++, GenCadX als IPC 2581. 

Geconcludeerd kan worden dat NAA bij het opstellen van ontwerpregels een 
probleemgestuurde aanpak dient te hanteren. Dit heeft als voordeel dat de oplossing 
direct toegepast kan worden. Voor ontwerpverificatie kan gebruik gemaakt worden van 
Valor Enterprise 3000. Voor ontwerpcoördinatie, -kwantificering en verbetering, dienen 
tools ontwikkeld te worden. Voor overdracht van informatie kunnen huidige standaarden 
gebruikt worden. 
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Voorwoord 

Dit onderzoek dient ter afronding van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de 
faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven. In dit 
verslag wordt een kwalitatief exploratief onderzoek beschreven. Het onderzoek is 
uitgevoerd bij Neways Advanced Applications B.V. Door de veranderende externe 
omstandigheden moet het bedrijf zich continu blijven aanpassen om in te kunnen spelen 
op deze ontwikkelingen. Ontwikkelingen die de aanleiding hebben gevormd voor dit 
onderzoek zijn de behoefte om de concurrentiekracht te vergroten en het invoeren van 
RoHS wetgeving. Beide ontwikkelingen hebben geleid tot een behoefte nauwer met de 
klant samen te gaan werken. Mogelijkheden hiertoe bestaan in een verdere 
ketenintegratie, waarbij NAA eerder bij het productontwikkelingsproces betrokken 
wordt. Ik heb Neways Advanced Applications B.V. ervaren als een bedrijf dat beschikt 
over zeer ervaren werknemers en haar professionele manier van werken. Dit stelt hen in 
staat de uitdagingen waarvoor het zich gesteld ziet te kunnen trotseren. 

Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een design for manufacturing systeem, 
waarmee deels tegemoet gekomen kan worden aan de uitdagingen waar Neways 
Advanced Applications B.V. zich voor gesteld ziet. Het onderzoeksgebied ligt op het 
grensvlak tussen design for manufacturing, kennis management en informatiesystemen. 
De breedte van het onderzoeksgebied heeft het voor mij een lastig gemaakt de 
verschillende onderdelen vanuit wetenschappelijk en praktisch oogpunt te verbinden. 
Ook het ootrekken van de juiste informatie aan de organisatie voor mijn onderzoek is niet 
eenvoudige gebleken. Toch ben ik tevreden over de gemaakte vertaalslag van de theorie 
naar de praktijk. 

Emest Laman 

Eindhoven mei 2006 
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Afkortingen en Definities 

8D 

CAD 

CAM 

DFM 

DFT 

DFX 

ECR 

FPY 

lP 

IPC 

IT 

MIR 

NAA 

Neways 

PCA 

PCB 

PIM 

8D is een werkwijze waarin problemen afgehandeld worden. De 
werkwijze bestaat uit een achttal stappen. 

Computer Aided Design is software waarmee productontwerpen gemaakt 
worden. 

Computer Aided Manufacturing is software waarmee de 
machineprogramma's voor het aansturen van de productiemiddelen 
gemaakt worden. 

Design for Manufacturing is afstemmen van het productontwerp op het 
productieproces. 

Design for Testibility is het afstemmen van het productontwerp op het 
testproces. 

Design for X; Het afstemmen van het productontwerp een of meerdere 
levenscycli met betrekking tot een of meerdere prestatie-indicatoren. 

Engineering Change Request; Het verzoek aan de klant tot het doorvoeren 
van een wijziging in het productontwerp. 

First Pass Yield 

Intellectual Property 

Institute of Interconnecting and Packaging Electronic Circuits 

Informatie Technologie 

Maturity Index on Reliability 

Neways Advanced Applications B.V. 

Neways Electronics International N.V. 

Printed Circuit Board Assembly 

Printed Circuit Board 

Product Informatie Model is het model, waarin gegevens van het 
productontwerp opgeslagen worden. 
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PPM 

PRIMS 

QFD 

RoHS 

SCAR 

TPD 

Aantal fouten per miljoen geproduceerde producten. 

Product Realisatie Informatie Management Systeem; Het PRIMS is de 
database waar alle kennis, informatie, ontwerpregels opgeslagen worden, 
die benodigd zijn voor het toepassen van 'design for manufacturing' . 

Quality Function Deployment; QFD maakt onderdeel uit van 'house of 
quality'. Hierbij wordt het producteisen en -wensen vertaald naar eisen 
aan het productieproces bij een stroomafwaartse benadering. En worden 
eigenschappen van het productieproces vertaald naar mogelijkheden en 
beperkingen voor het productontwerp bij een stroomopwaartse 
benadering. 

Restrietion ofHazardous Substances 

Een SCAR is een escalatie van een door Philips Medical Systems ervaren 
probleem op een product van NAA. 

Technische Product Documentatie 
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Hoofdstuk 1 - Bedrijfsintreductie 

1.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk dient ter introductie van het bedrijfwaar het onderzoek is uitgevoerd. 
Hiervoor zullen zowel de holding, waar Neways Advanced Applications B.V. (NAA) 
deel van uitmaakt, als NAA beschreven worden. Tevens zullen de kerncijfers besproken 
worden. Vervolgens zal een beschrijving van de waardeketen van NAA gegeven worden. 

1.2 Algemene bedrijfsbeschrijving 
Het onderzoek beschreven in dit verslag is uitgevoerd bij NAA. NAA is een 
dochteronderneming van Neways Electronics International N.V. (Neways). Neways is 
een beursgenoteerde onderneming met vestigingen in Nederland, Duitsland, Slowakije, 
China en Hong Kong. In figuur 1 wordt de structuur van Neways weergegeven. De omzet 
in 2004 bedroeg 187.7 miljoen euro. Neways had in 2004 wereldwijd 1.891 werknemers 
in dienst. Neways is een bedrijf dat zich richt op de markt voor Electronic Manufacturing 
Services. De kernactiviteit bestaat uit het plaatsen van componenten op printed circuit 
boards en de assemblage van elektrische systemen, kabels en micro-elektronica. 

HymecB.V. I I 
Neways lndustrial 

I I 
Neways Eledronics 

I Systems B.V. Production GmbH 
Ripa B.V . 

Neways Leeuwarden 

I I Si-lectron B.V. I 
Neways Neunlórchen 

B.V. GrrbH Evic Electronics B.V. 

I Neways T echnotogies I I Neways Ad vaneed I I Neways Cable & Wire I 
B.V. Applications B.V. Solutions B.V. 

Q-Nova a.s. 

Figuur 1 Organogram Neways Electronics International N.V. 

I Neways Wuxi Eledronic I 
Co. Ltd. 

Hykong Ltd. 

I 
Ximec Electranies Co. I 

Ltd. 

In .. werkten bij NAA • mensen en had het bedrijf een omzet van. miljoen euro. 
NAA, voorheen Stork Electronics, is halverwege 2004 overgenomen van Stork N.V. Het 
bedrijfheeft als voornaamste klanten ASML en Philips Medica! Systems. NAA heeft als 
hoofdactiviteit het assembleren van printplaten en elektronische systemen. Een belangrijk 
onderdeel van de mogelijkheden van het productieproces is het maken van prototypes. 
Hierdoor maakt het productieproces van NAA deel uit van het product van de klant. De 
producten die NAA maakt kunnen geclassificeerd worden als high mix/ low volume. 

NAA heeft haar activiteiten gebundeld in drie afdelingen, namelijk Operations en Supply 
· Chain Management, Customer Focus Groups en Engineering (zie figuur 2). 
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Figuur 2 Organogram Neways Advanced Applications B.V. 

1.3 Bedrijfsproces 
Bedrijfsprocessen van NAA worden beschreven aan de hand van het waardeketenmodel 
van Porter ( 1985). Er is voor het waardeketenmodel van Porter gekozen, omdat dit 
onderzoek zich richt op het vergroten van de concurrentiekracht en het uitbreiden van de 
waardeketen. De primaire activiteiten bestaan uit ingaande logistiek, operaties, uitgaande 
logistiek, marketing en verkoop en service. De ondersteunende activiteiten bestaan uit 
infrastructuur, management van menselijk kapitaal, technologieontwikkeling en 
verwerving van materialen (zie figuur 3). 

Ingaande logistiek 

Ingaande 
Logistiek 

Infrastructuur en bedrijf 
·---- ···;M·;~;;!"ij-- -ï~~-~it;~ï~--~-~~~~~~-;~;····· · · : · · · ········ · · ···· · · ······· · · ··············,,\ ~\\ 

Technologieo~b.;i~keling ············1 \\~ \\\ 
W~N- ~ \ ' 

/
1\/) 

Operaties 
Uitgaande Marketing 
logistiek & verkoop 

Primaire activiteiten 

I 
Service ,/ , 

Figuur 3 Waardeketen van Michael Porter (Porter, 1985) 

Zoals in figuur 2 is aangegeven bestaat de afdeling 'Operations en Supply Chain 
Management' uit vijf subafdelingen en een stafafdeling. Hieronder valt ook de afdeling 
'Warehouse'. Binnen NAA is de afdeling ' Warehouse' verantwoordelijk voor de 
ingaande logistiek. De afdeling 'Warehouse' voert een ingangscontrole uit op ingaande 
goederen. Bij de ingangscontrole wordt nagegaan of de geleverde goederen wel aan de 
specificaties voldoen. Na de ingangcontrole worden de goederen in het magazijn 
opgeslagen. 
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Operaties 
De afdeling 'Engineering' en de subafdeling 'Production', onderdeel van de afdeling 
'Operations en Supply Chain Management', zijn verantwoordelijk voor de processen die 
de ingaande goederen en informatie omzetten in eindproducten en diensten. 
'Engineering' doet de werkvoorbereiding om 'technische productdocumentatie' 
productierijp te maken. De 'technische productdocumentatie' bestaat uit alle 
elektronische informatie waaruit een productontwerp bestaat. Dit houdt in dat met behulp 
van de 'technische productdocumentatie' nieuwe componenten in de 
componentendatabase worden ingevoerd, dat nieuwe componenten in het ERP systeem 
worden ingevoerd, dat de routing door de fabriek wordt aangemaakt, dat programma's 
voor de aansturing van machines worden aangemaakt en dat de testprogramma's worden 
aangemaakt. 

'Operations en Supply Chain Management' voert de feitelijke productie en assemblage 
uit. Het productieproces voor assemblage voor printed circuit boards (PCB) bestaat uit 
werkuitgifte, oppervlaktemontage, handmontage en eindcontrole. Het productieproces 
bestaat uit het plaatsen en solderen van componenten op PCB's. Het product wordt 
tijdens en na de productie getest en gecontroleerd. Het assembleren van rekken bestaat uit 
het plaatsen van printed circuit board assemblies (PCA) in de rekken, het aanbrengen van 
bekabeling en het bevestigen van afdekplaten. 

Uitgaande Logistiek 
Binnen NAA is de subafdeling 'Warehouse', onderdeel van de afdeling 'Operations en 
Supply Chain Management', verantwoordelijk voor de uitgaande logistiek. De goederen 
worden in het magazijn klaar gezet voor transport, nadat ze geproduceerd en verpakt zijn. 

Marketing en verkoop 
De 'Customer Focus Groups' verzorgen de marketing- en verkoopactiviteiten van NAA. 
Het werven van nieuwe klanten vindt officieel plaats door activiteiten van de 'Customer 
Focus Groups'. Ook worden nieuwe klanten door Neways aangedragen. In de praktijk 
wordt door 'Engineering' ook klanten geworven. 

De verkoop begint met de aanvraag van een offerte voor een productontwerp. Gelijktijdig 
met de offerte wordt een voorlopige versie van de 'technische productdocumentatie' 
meegestuurd. Op basis van de 'technische productdocumentatie' berekenen de betrokken 
afdelingen de kostprijs. Op basis van de kostprijs en de gevraagde doorlooptijd wordt de 
verkoopprijs bepaald. 

Service 
NAA heeft een reparatielijn. Hierin worden PCA's die retour gezonden zijn gerepareerd 
of gewijzigd. PCA's worden om twee redenen retour gezonden aan NAA. Het PCA is 
defect of het PCA heeft een update nodig. Het updaten van een PCA houdt in dat er een 
wijziging op het bord wordt doorgevoerd, zodat de functionaliteit van het bord verandert. 
De onderafdeling 'Quality engineering', onderdeel van de stafafdeling 'Kwaliteit, Arbeid 
en Milieu', is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing en bepaalt de 
productkwaliteit Verder handelen zij kwaliteitsproblemen met de klant af. 
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Infrastructuur 
Onder de algemeen directeur vallen een aantal stafafdelingen. Hier is ook de afdeling 
'Finance & IT' ondergebracht. De stafafdeling 'Finance & IT' is onder andere 
verantwoordelijk voor het financiële beheer en de boekhouding. 

Voor de planning wordt gebruik gemaakt van een ERP systeem, namelijk Baan. Baan is 
een allesomvattend informatiesysteem, waarin bedrijfsprocessen gemodelleerd zijn. Baan 
wordt gebruikt voor materiaal coördinatie, het generen van de 'hili of materials', 
routingbeheer, orderbeheer, en de financiële afhandeling. 

Management van menselijk kapitaal 
De stafafdeling 'HRM' is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel. 
Verder krijgt het personeel regelmatig trainingen om aan certificeringseisen te kunnen 
voldoen. Wanneer specifieke kennis voor een project benodigd is, worden de betrokken 
medewerkers door middel van cursussen bijgeschoold. 

Technologieontwikkeling 
Iedere afdeling is constant bezig zichzelf te verbeteren. Vanuit engineering worden 
producten ontwikkeld die de testbaarheid en maakbaarheid van productontwerpen in een 
vroegtijdig stadium moeten kunnen vaststellen en verbeteren. Verder zijn 
procesengineers continu bezig met het verbeteren van het productieproces en het 
verbeteren van de mogelijkheden van het productieproces. 

Verwerving 
De afdelingen 'Procurement' en 'Contracting' zijn verantwoordelijk voor het inkopen 
van goederen, materialen en diensten van externe leveranciers. De onderafdeling 
'Procurement', onderdeel van de afdeling 'Operations en Supply Chain Management', 
koopt componenten en maakdelen in. Maakdelen zijn onderdelen, zoals beugeltjes, 
klemmen, afdekplaten en de frames van de rekken. 
De afdeling 'Contracting' regelt het uitbesteden van werk. Wanneer er onvoldoende 
productiecapaciteit is of wanneer niet de juiste productiemiddelen aanwezig zijn om een 
product te kunnen produceren wordt een order geheel of gedeeltelijk uitbesteed. 

1.4 Nabeschouwing 
In hoofdstuk 1 is het bedrijf geïntroduceerd. Tevens is aan de hand van het 
waardeketenmodel van Porter een beschrijving gegeven van de primaire en 
ondersteunende processen die zich binnen NAA afspelen. Nu er een beeld is ontstaan van 
de bedrijfssituatie kan overgegaan worden tot het beschrijven van de aanleiding van dit 
onderzoek. Vervolgens zal op basis van de spelende problematiek de probleemdefinitie 
en opdracht geformuleerd worden. Tenslotte zal het doel van het onderzoek aangegeven 
worden. 
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Hoofdstuk 2 ~ Vraagstelling in het onderzoek 
In dit hoofdstuk wordt de gehanteerde vraagstelling vanuit NAA beschreven. Paragraaf 
2.1 bevat de aanleiding voor de vraagstelling. In paragraaf 2.2 wordt de probleemanalyse 
gegeven en in paragraaf2.3 wordt de probleemstelling geformuleerd. Vervolgens wordt 
in paragraaf2.4 de opdrachtformulering beschreven. Tenslotte wordt in paragraaf2.5 het 
doel van het onderzoek gegeven. 

2.1 Aanleiding 
Het formuleren van deze onderzoeksopdracht vanuit NAA heeft een tweetal aanleidingen. 
Deze bestaan uit externe ontwikkelingen, waarmee NAA geconfronteerd wordt. De eerste 
aanleiding betreft concurrentieoverwegingen. De tweede aanleiding betreft de invoering 
van Restrietion ofHazardous Substances (RoHS) 1 wetgeving. 

Concurrentieoverwegingen 
NAA opereert in een markt waar het aanbod de vraag overstijgt. Hierdoor is het een erg 
competitieve markt. Daarnaast wordt het grootste deel van de omzet, ongeveer 90%, 
gegenereerd door twee klanten. Deze klanten zijn voor NAA erg belangrijk voor de 
continuïteit. Dit leidt tot een relatie met de klant waar de grootste macht bij de klant ligt. 
Daar staat tegenover dat de bedrijfsprocessen van Philips Medica! Systems en ASML en 
de bedrijfsprocessen van NAA in vergaande mate geïntegreerd zijn en op elkaar 
afgestemd zijn. Dit zorgt voor een wederzijdse afhankelijkheid. 

Aan de producten die NAA produceert worden door haar klanten eisen gesteld op het 
gebied van kwaliteit, kosten, doorlooptijd, samenwerking en/ of technologie. De eisen die 
de klant op deze gebieden stelt worden ieder jaar scherper. Deze eisen vergen een 
toename in de concurrentiekracht van NAA. NAA heeft een aantal methoden benoemd 
om deze grotere concurrentiekracht te bereiken. Design for manufacturing ('design for 
manufacturing') is een van deze methoden. Daarbij heeft ASML aangegeven, dat het 
belang hecht aan het toepassen van 'design for manufacturing'. In paragraaf 3.2.2 staat 
een nadere uitleg van het begrip 'design for manufacturing' en de definitie van 'design 
for manufacturing' die in dit onderzoek gehanteerd wordt. 

Invoering RoHS wetgeving 
De noodzaak tot het toepassen van 'design for manufacturing' is zeer actueel geworden 
door de invoering van Restrietion ofHazardous Substances (RoHS) wetgeving. 
Componenten worden momenteel gesoldeerd met behulp van loodhoudende legeringen. 
De loodvrije soldeerlegeringen die vanaf 1 juli 2006 toegepast moeten worden hebben 

1 Per 1 juli 2006 wordt binnen de Europese Unie, Restrietion ofHazardous Substances (RoHS) wetgeving 
ingevoerd. Dit houdt in dat er in elektronica die binnen de EU geproduceerd en verkocht worden, geen 
zware metalen mogen zitten, zoals gespecificeerd in de RoHS wetgeving. Deze zware metalen zitten zowel 
in componenten als in soldeerlegeringen. 
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andere mechanische eigenschappen. Componenten die voldoen aan de RoHS wetgeving 
bezitten ook andere mechanische eigenschappen. 

Productontwerpen die momenteel geproduceerd worden zijn over het algemeen 
maakbaar. De kennis om goede productontwerpen te maken is door de afgelopen 
decennia opgebouwd. De industrie verkeert niet in de luxe positie dat er wederom enkele 
decennia kan worden besteed aan het op bereiken van het huidige kwaliteitsniveau. Het 
huidige kwaliteitsniveau kan uitgedrukt worden in de first pass yield2 (FPY) of het aantal 
fouten per miljoen geproduceerde producten (PPM). De FPY ligt momenteel op lt!o en 
PPM op ... Meer informatie over de kwaliteitscijfers van NAA staat in Bijlage 1. Het 
toepassen van 'design for manufacturing' biedt de mogelijkheid om kennis en informatie 
over maakbaarheid toe te passen op productontwerpen, nog voordat zij in productie 
genomen worden. Hiermee kan de maakbaarheid (kwaliteit) van productontwerpen, die 
aangeboden worden voor productie, beter gecontroleerd worden. 

NAA wil een kwalitatief exploratief onderzoek naar hoe NAA 'design for manufacturing' 
in de elektronica-assemblage en specifiek bij NAA toegepast dient te worden. Tevens wil 
NAA weten wat de implicaties van de implementatie van 'design for manufacturing' voor 
de organisatie zijn. 

2.2 Probleemanalyse 
De bevindingen uit de probleemanalyse zijn naar voren gekomen uit initieel onderzoek. 
Door middel van interviews met medewerkers (zie bijlage 2 voor een overzicht van de 
geïnterviewde medewerkers en de gehanteerde aanpak) van NAA en ASML is een beeld 
ontstaan van het productontwikkelingsproces en het introductieproces van nieuwe 
producten bij NAA. Hiernaast is een studie van interne documentatie en relevante 
systemen gemaakt om het beeld verder aan te vullen. Op basis van deze informatie is een 
beeld ontstaan van de situatie zoals aanwezig binnen NAA met betrekking tot het maken 
van nieuwe producten. 

Het belangrijkste probleem is dat NAAmomenteel geen mogelijkheden heeft om 'design 
for manufacturing' toe te passen. Hierdoor mist NAA de mogelijkheid om de kwaliteit 
van ingaande productontwerpen te beheersen. Dit heeft twee oorzaken: 

1. Het stadium waarin NAA bij het productontwikkelingsproces betrokken wordt. Het 
productontwerp is dan reeds voltooid en de klant is niet meer bereid om wijzigingen door 
te voeren aan het productontwerp. 

2. Het ontbreken van middelen, in de vorm van kennis, regelkringen en ondersteunende 
systemen, om invloed uit te oefenen op het productontwerp met betrekking tot 
maakbaarheid. 

De mogelijkheid om kwaliteit van ingaande productontwerpen te beheersen kan 
uitgedrukt worden door middel van terugkoppel- en vooruitkoppellussen (zie figuur 4). 

2 De 'first pass yield'is hier gedefinieerd als het percentage producten dat goed door de eindtest komt. 
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Er kan gesteld worden dat de terugkoppel- en vooruitkoppellussen om 'design for 
manufacturing' toe te passen niet aanwezig zijn. De lussen bestaan uit kennis, informatie, 
werkwijzen en onderliggende systemen (Kuipers, 2005). Tevens is uit de interviews, 
analyse documentatie en relevante systemen naar voren gekomen dat de informatie en 
kennis benodigd om 'design for manufacturing' toe te passen niet beschikbaar is. De 
oorzaak ligt in het ontbreken van 'design for manufacturing' ondersteunende systemen en 
werkwijzen. 

vooruitkoppeling vooruitkoppeling 

I I 

Product-.. 
ontwikkelings-

.. 
Productieproces 

.. 
Gebruik 

... .. .. .. 
proces 

I I t __ .J t ___ I t __ I t ___ I t __ .J 

terugkoppeling terugkoppeling 
Figuur 4 Beheersingslussen (Kuipers, 2005) 

2.3 Probleemdefinitie 
In paragraaf 2.1 is de aanleiding van de vraagstelling weergegeven. De aanleiding bestaat 
uit een tweetal factoren, concurrentieoverwegingen en de invoering van RoHS 
wetgeving. Op basis van deze extern veranderende omstandigheden zijn een aantal 
probleemgebieden in de interne organisatie aan te wijzen. Deze zijn naar voor gekomen 
uit een initieel onderzoek. De resultaten van dit initiële onderzoek zijn reeds besproken in 
paragraaf 2.2 . Op basis van de 'Aanleiding van de vraagstelling' (paragraaf 2.1 ) en 
'Probleemanalyse' (paragraaf2.2) wordt de probleemdefinitie geformuleerd. 

NAA beschikt niet over systemen en werkwijzen om 'design for manufacturing' toe te 
en weet niet hoe 'desi for manufacturin 'toe te 

2.4 Opdracht 
Uit de probleemdefinitie (paragraaf2.3) wordt de opdrachtformulering afgeleid. De in de 
probleemdefinitie gestelde problematiek zal centraal staan in dit onderzoek. Dit leidt tot 
de volgende opdrachtformulering: 
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2.5 Doel in het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is het doen van een kwalitatief exploratief onderzoek naar de 
mogelijkheden die het toepassen van 'design for manufacturing' voor NAA biedt. Dit 
exploratieve onderzoek bestaat het uit twee onderdelen. Ten eerste het in kaart brengen 
van de eisen die er aan de organisatie, systemen en werkmethoden gesteld worden om 
'design for manufacturing' toe te kunnen passen en in hoeverreNAAdaar momenteel aan 
voldoet. Ten tweede het ontwerpen van een 'design for manufacturing' raamwerk, 
waarbinnen 'design for manufacturing' bij NAA toegepast kan worden. Voor een verdere 
invulling van de twee onderdelen zijn de volgende deliverables overeengekomen met de 
opdrachtgever. 

1. Beschrijving van mogelijkheden van huidige middelen (systemen) om 'design for 
manufacturing' toe te passen en een evaluatie van de huidige middelen. 
• De evaluatie houdt in dat beschreven wordt waarom de huidige middelen niet voldoen. 

2. Beschrijving en evaluatie (a.d.v. literatuur) van de huidige kennis (systemen/ mensen) binnen 
NAA op het gebied van 'design for manufacturing' . 
• Dit houdt in dat de kennisbronnen binnen NAA op het gebied van 'design for 

manufacturing' wordt beschreven en tekortkomingen hierin naar voren komen. 

3. Beschrijving en evaluatie (a.d.v. literatuur) van de manier van opslag van kennis (systemen/ 
mensen) binnen NAA op het gebied van 'design for manufacturing'. 
• Dit houdt in dat beschreven wordt in wat voor vorm binnen kennisbronnen kennis 

aanwezig is over 'design for manufacturing' en of dat geschikt is om toe te passen voor 
het toepassen van 'design for manufacturing' . 

4. Beschrijving van waar een DFM systeem aan moet voldoen en hoe dat het beste toegepast 
kan worden bij NAA. 
• Beschrijving van wat er in de literatuur wordt geschreven over het toepassen van 'design 

for manufacturing' en wat 'design for manufacturing' inhoudt. 
• Beschrijving van wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende systemen en welke 

het meest geschikt is voor NAA. 

5. Het schrijven van een implementatieplan voor het DFM systeem. 
• Beschrijving van hoe een 'design for manufacturing' toegepast kan worden en welke 

wijzigingen daarvoor in de organisatie aangebracht moeten worden. 

6. Beschrijving van de voor- en nadelen van het invoeren van het beschreven DFM systeem. 

2.6 Onderzoeksvragen 
Om de opdracht, zoals gesteld in de opdrachtformulering, te kunnen uitvoeren, wordt de 
opdracht vertaald naar een centrale vraagstelling. De centrale vraagstelling luidt: 

Hoe kan NAA 'design for manufacturing' toepassen en wat zijn de consequenties 
daarvan? 
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Om de centrale vraagstelling te beantwoorden zijn negen deelvragen geformuleerd: 
I. Wat is 'design for manufacturing'? 
2. Welke kennis is er momenteel over 'design for manufacturing' binnen NAA? 
3. Hoe zou kennis over maakbaarheid opgeslagen moeten worden, zodanig dat het gebruikt 

kan worden om 'design for manufacturing' advies te kunnen doen? 
4. Hoe wordt de kennis binnen NAA over 'design for manufacturing' momenteel 

opgeslagen? 
5. Is de kennis binnen NAA benodigd voor het toepassen van 'design for manufacturing' 

geschikt voor het toepassen van 'design for manufacturing'? 
6. Wat doet NAAmomenteel op het gebied van 'design for manufacturing'? 
7. Wat ontbreekt er aan de binnen NAA aanwezige DFM systemen? 
8. Hoe dient het systeem binnen NAA toegepast te worden? 
9. Wat zijn de voordelen van de invoering van een dergelijk systeem? 

2. 7 Van vragen naar onderzoeksmodel 
Het onderzoeksmodel heeft als doel om in het onderzoek tot resultaten te komen door de 
theorie op het onderzoeksgebied te vergelijken met de praktijk van het onderzoeksgebied. 
Het onderzoeksmodel geeft een beeld van de gebruikte methodologie. Het 
onderzoeksmodel van Verschuren en Doorewaard (1995) is gekozen als opzet voor het 
onderzoek. Er is gekozen voor een exploratief onderzoek (zie figuur 5). 

In het onderzoeksmodel wordt globaal aangegeven welke methoden worden gebruikt om 
de onderzoeksvragen te beantwoorden. De antwoorden op de onderzoeksvragen maken 
samen de analyse die gebruikt wordt om het onderzoeksdoel te verwezenlijken. Uit het 
onderzoeksdoel volgen de conclusies en aanbevelingen. In het gepresenteerde model in 
figuur 5 staan in de eerste kolom de gebruikte onderzoeksmethoden om gegevens te 
verzamelen om de onderzoeksvragen te beantwoorden. De verzamelde gegevens worden 
vervolgens gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden. De beoogde doelen van 
de deelvragen staan weergegeven in de tweede kolom. De antwoorden op de deelvragen 
vormen de voorbereiding op het ontwikkelen van het ontwerp en de implementatie van 
het ontwikkelde ontwerp. In de vierde kolom staan ten slotte de conclusies en 
aanbeveling die gedaan worden op basis van het uitgevoerde onderzoek. Op deze manier 
wordt een beoordelingsinstrument gecreëerd om de theorie met de praktijk te vergelijken. 
De nummering in de zwarte balken in figuur 5 verwijst naar de paragrafen waarin de 
betreffende onderdelen besproken worden. 
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Literatuur DFM 

Literatuur over kennis 
binnen ondernemingen 

Interviews met 
medewerkers van NAA 

over DFM in PCA 
fabricage en ontwerp 

Interviews met 
medewerkers van NAA 
over kennis over DFM 
en kennis over kennis 
over DFM in systemen 

Beschikbare interne 
documentatie 

Beschikbare 
documentatie van 

klanten 

Interviews met klanten 
van NAA over het 

productontwerpproces 

Afbakening 

1---- Overzicht DFM 
(onderzoeksvraag 1) 

1---- Beschrijving van kennis over 
DFM binnen NAA 

(onderzoeksvraag 1) 

r---
Beschrijving van de eisen aan 
de opslag van kennis en de 
huidige opslag binnen NAA 
(onderzoeksvraag 3, 4 en 5) 

[------+ Beschrijving van de huidige 
DFM activiteiten van NAA 
(onderzoeksvraag 6 en 7) 

[------+ Afleiden 
beoordelingsmethode voor 

kennisbronnen 

Onderzoeksta se 

f----------+' Ontwerp van een 
geschikt DFM systeem 

(deelvraag 8) 

Implementatie 
ontwikkelde DFM 

systeem 
(deelvraag 3, 8 en 9) 

Conclusies en 
f--- aanbevelingen DFM 

syteem 

Oplossingsfase 

Figuur 5 Onderzoeksmodel 

Voor een verdere verfijning van deopdrachtformulering en daaruit voortkomende 
opdrachtformulering, zullen een aantal beperkingen aan het onderzoeksgebied gesteld 
worden: 

• Het onderzoek zal zich beperken tot de assemblage van PCA's. 
• De verantwoordelijkheid voor de implementatie van de resultaten van het onderzoek 

liggen bij NAA. 

Strategie 
In de literatuur is veel geschreven over 'design for manufacturing' en 'design for X' 
(DFX), waarbij voor de X in 'design for X' iedere prestatie-indicator of 
levenscyclus( cycli) ingevuld kan worden. Er is echter slechts een bron aangetroffen 
waarin een 'design for manufacturing' methodologie beschreven wordt. Om te kunnen 
beoordelen in hoeverre de gepresenteerde methodologie overeen komt met de situatie 
zoals aanwezig bij NAA, zal informatie uit de praktijk ingewonnen moeten worden. 
Hierdoor zal veel gewerkt worden met interviews voor het verzamelen van gegevens en 
het ontwerpen van het systeem. Naast de interviews zal informatie over maakbaarheid 
verkregen worden door het analyseren van kennis in huidige systemen. De huidige 
kennissystemen zullen beoordeeld worden aan de hand van een raamwerk om kennis te 
beoordelen uit de literatuur. Verder zal op basis van informatie in de literatuur een DFM 
systeem samengesteld worden. Vervolgens zullen de eisen aan de onderneming gesteld 
worden voor het ontwerp van een DFM systeem. 
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Hoofdstuk 3- Resultaten 

3.1 Inleiding 
In hoofdstuk 3 zullen de resultaten van het diepteonderzoek gepresenteerd worden. De 
resultaten van dit onderzoek zijn tweeledig. In paragraaf 3.2 zullen de resultaten van het 
bestuderen van de literatuur besproken worden. In paragraaf 3.3 worden de resultaten van 
het onderzoek binnen NAA weergegeven. Tenslotte zal in paragraaf3.4 een diagnose 
gesteld worden en de uitgangspunten voor het ontwerp gepresenteerd worden. 

3.2 Theorie 

3.2.1 Model van de levenscyclus van een product 
Allereerst is het belangrijk het woord manufacturability, uit 'design for 
manufacturability' ('design for manufacturing' ), te plaatsen in de levenscyclus van een 
product. Het woord 'manufacturability' is opgebouwd uit twee delen: manufactur- en -
ability. Manufactur- heeft betrekking op de levenscyclus die ondersteund wordt. -ability 
heeft betrekking op de prestatie die het productontwerp zal hebben in het 
productieproces. Het woord manufacturability is dus opgebouwd uit een levenscyclus 
indicatie en een prestatiemaat (Huang, 1996). Het woord manufacturability kan vertaald 
worden naar het Nederlands als 'mate van maakbaarheid' 3

. Het maakproces wordt in 
figuur 6 'productie' genoemd. De ondersteuning in het ontwerpproces kan ook gericht 
zijn op andere en ook meerdere levenscycli. In onderstaande figuur staat een model 
weergegeven van de levenscyclus van een product. Tevens staan onder de verschillende 
fases in de levenscyclus tot welk proces ze behoren. 

klant NAA eindgebruiker 

product realisatie 

productontwikkeling;proces 

productieproces 

productlevenscyclus 

Figuur 6 Model van de levenscyclus van een product 

3 Met mate van maakbaarheid wordt gerefereerd naar de uitleg van het woord 'manufacturability' door 
Huang (1996) (zie paragraaf 3.2.1 ), waarbij 'manufacurability' wordt uitgelegd als een prestatie-indicator 
die betrekking heeft op het manufacturing deel van de levenscyclus en kwantidiceerbaar is. 
Manufacturability kan als prestatie-indicator uitgedrukt worden in kosten, tijd, first pass yield of een 
relatief getal (zie paragraaf 4.3 ) en is dus kwantificeerbaar. Het kwantificeren kan in geld en tijd, maar ook 
met relatieve getallen (Chu en Holm, 1994). 
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Nu de opbouw van het woord 'manufactur-ability' uitgelegd is en de plaats van 'design 
for manufacturability' binnen de levenscyclus geduid is, zal de binnen dit onderzoek 
gehanteerde definitie van 'design for manufacturability' geïntroduceerd worden. 

3.2.2 Definitie van 'design for manufacturing' 
In de literatuur worden verschillende definities gehanteerd van 'design for 
manufacturing'. 'design for manufacturing' wordt omschreven als filosofie (Stoll, 1991), 
benadering (Venkatachalam, 1993) of als methodologie (Bakerjian, 1992). Een 
methodologie kan gedefinieerd worden als een theorie over de methoden, of als een reeks 
van gerelateerde methoden. Om 'design for manufacturing' toe te kunnen passen dient 
'design for manufacturing' echter gedefinieerd te worden aan de hand van de tweede 
betekenis. Aangezien Van Vliet de enige gevonden bron is, waar 'design for 
manufacturing' wordt beschreven als een reeks van methoden, wordt in dit onderzoek de 
definitie van Van Vliet gehanteerd. Deze luidt: 

Design for Manufacturing is a methodology that strives fora high level of 
manufacturability ofthe product design via the following steps: 

1. Selection ofthe best combination ofmaterials, geometry and manufacturing 
method for all parts of the product, suited to fulfill the functional requirements of 
the product. 

2. A continuous evaluation of the manufacturability of the product design 
throughout the entire design process, via the stages ofverification and 
quantification 

3. 'Optimization' ofthe manufacturability of allpartsin the product, in order to 
ensure, improve and ease manufacturing. 

Manufacturability, ofwel 'mate van maakbaarheid', is een prestatie-indicator (Bakerjian 
1992, Huang 1996). De mate van maakbaarheid kan gebruikt worden om de prestatie van 
het productontwerp in een specifiek productieproces uit te drukken. Maakbaarheid kan 
uitgedrukt worden in een relatief getal, kosten en tijd. 

Bakerjian (1992) stelt dat de keuze van materialen en productieproces, productieaantal, 
globale vorm van het product en ontwerpspecificatie ( eisen, afmetingen, toleranties, 
afwerking, tekeningen, etc.) samen de maakbaarheid van een product bepalen. In stap 1 
van de door Van Vliet geformuleerde definitie worden materialen, processen en het 
productieaantal vastgesteld. In stap 2 en 3 worden respectievelijk de evaluatie en 
optimalisatie uitgevoerd op basis van de grove vorm van het productontwerp en de 
ontwerpspecificatie. Hieronder wordt in groter detail ingegaan op de vorm en de 
specificatie van het ontwerp. 

Verificatie van de maakbaarheid van het productontwerp is de eerste evaluatie stap in de 
door Van Vliet gestelde definitie. Hij stelt dat het niet eenvoudig is om de maakbaarheid 
van een productontwerp te verifiëren. 
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De mogelijkheden van hedendaagse productieprocessen en -technologieën zijn dermate 
flexibel en uitgebreid, dat feitelijk ieder product ontwerp gemaakt kan worden als er maar 
genoeg moeite in gestoken wordt. Het doel van 'design for manufacturing', is het vinden 
van een effectieve productietechnologie die een minimum aan kosten en tijd met zich 
mee brengt. Om dit te bereiken zal een deel van een product zodanig ontworpen worden 
dat het optimaal maakbaar is op een standaard productieproces. Zodra een specifiek 
productieproces of productietechnologie gekozen is, kan de maakbaarheid van het 
productontwerp getoetst worden aan de beperkingen en mogelijkheden van dat specifieke 
productieproces. 

De volgende stap in het bepalen van de maakbaarheid, is het kwantificeren van de 
maakbaarheid. Om in staat te zijn om de maakbaarheid van een productontwerp te 
bepalen, is er methode nodig om de maakbaarheid te kwantificeren. Ten eerste leidt dit 
tot een objectieve evaluatie van het productontwerp. Ten tweede geeft het inzicht in 
noodzaak tot het verbeteren van de maakbaarheid van het productontwerp. Bakerjian 
(1992) stelt dat het bepalen van de maakbaarheid van een productontwerp een van de 
grootste obstakels in 'design for manufacturing' is. Verder geeft hij aan dat er geen 
eenduidige algemeen geaccepteerde manier bestaat om de maakbaarheid van een 
productontwerp te bepalen. De laatste stap, het optimaliseren van het productontwerp, 
dient alleen plaats te vinden indien uit de evaluatie is gebleken dat er noodzaak tot het 
vergroten van de maakbaarheid is. Voor de term 'optimalisatie' zal in dit onderzoek de 
term verbeteren gehanteerd worden, aangezien 'optimalisatie' refereert naar een 
wiskundige term. 

3.2.3 Overzicht van de literatuur 
In paragraaf 3.2.2 wordt gesteld dat om 'design for manufacturing' toe te kunnen passen, 
'design for manufacturing' gezien dient te worden als een reeks gerelateerde methoden. 
In onderstaande tekst is een overzicht gegeven van de nadelen van de in de literatuur 
beschreven methoden. Hiervoor zijn de volgende referenties gebruikt: Bonfield en Barher 
(2003), Bajaj et al. (2003), Hermannet al. (2004), Chu en Holm (1994), Huang (1996), 
Gupta et al. (1995) en Van Vliet (2001). In bijlage 3 staat een samenvatting van de 
gebruikte literatuur. Tekortkomingen van bestaande systemen zijn: 

1. Beperkt model 
2. Beperkt aantal fasen 
3. Beperkte aanpak 
4. Geen generieke methode 
5. Te veel onderhoud 
6. Slechts een prestatie-indicator 

Beperkt model 
Het model dat wordt gebruikt voor het kwantificeren van maakbaarheid, beschrijft de 
werkelijkheid niet afdoende. Er worden zaken die van invloed zijn op de maakbaarheid 
niet meegenomen in het model dat gebruikt wordt om de maakbaarheid te kwantificeren. 
Hierdoor is de uitkomst van het model onbetrouwbaar en de bruikbaarheid van het model 
beperkt (zie bijlage 3.1 ). 
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Beperkt aantal fasen 
De beschreven 'design for manufacturing' aanpak is van toepassing op een beperkt aantal 
fasen. De aanpak voorziet niet in het ondersteunen van 'design for manufacturing' in 
iedere fase van het productontwikkelingsproces. Dit is noodzakelijk, aangezien in iedere 
fase van het productontwikkelingsproces keuzen gemaakt worden. Iedere keuze in het 
productontwikkelingsproces heeft consequenties voor de maakbaarheid van het 
productontwerp en moet hierdoor ondersteund worden. 

Beperkte aanpak 
De beschreven 'design for manufacturing' aanpak maakt gebruik van een beperkte 
aanpak. De aanpak is incompleet en vertegenwoordigd niet alle aspecten die verbonden 
zijn aan het ondersteunen4 van 'design for manufacturing'. Aan het einde van deze 
paragraafwordt een 'design for manufacturing' aanpak gekozen. Deze wordt in paragraaf 
3.2.4 verder toegelicht. De momenteel beschreven 'design for manufacturing' 
benaderingen zijn vooral gericht op verificatie van het productontwerp en laten zaken als 
ontwerpcoördinatie, informatiemodellen en kennisvergaring buiten beschouwing. 

Geen generieke methode 
De beschreven 'design for manufacturing' aanpak is niet geschikt om generiek toegepast 
te worden, doordat er in de informatiemodellen geen gebruik wordt gemaakt van 
standaarden. Dit gebrek aan het toepassen van standaarden leidt er toe, dat het ontworpen 
systeem alleen toegepast kan worden op het specifieke ontwerpproces waarvoor het 
ontworpen is. 

Slechts een prestatie-indicator 
Het beschreven systeem is slechts in staat uitdrukking te geven aan een prestatie
indicator. Dit betekent dat het systeem er alleen op gericht is maakbaarheid in kosten, 
doorlooptijd, kwaliteit of een maakbaarheidgetal uit te drukken. De eerste vier punten 
zijn van belang voor een 'design for manufacturing' methodologie en achterliggende 
systemen. De laatste twee punten lijken minder van belang. In onderstaande tekst wordt 
een motivatie gegeven welke punten van belang zijn voor het ondersteunen van 'design 
for manufacturing' en welke punten niet van belang zijn voor het toepassen van 'design 
for manufacturing': 

1. De DFM methode moet gebruik maken van een valide model, aangezien uitkomsten uit 
het model anders niet betrouwbaar zijn. Voor de validiteit van het model dient de DFM 
methode alle fasen van het productontwikkelingsproces meegenomen te worden in de 
kwantificering. 

2. Om een DFM systeem te kunnen ontwerpen en implementeren, dienen alle aspecten, te 
weten verificatie, coördinatie, informatiemodellen en kennisvergaring, ondersteund te 
worden door de 'design for manufacturing' methodologie. 

4 Binnen dit onderzoek wordt de definitie van Van Vliet voor het begrip 'design for manufacturing' (2001) 
gehanteerd zie pargraaf3.2.2 ). Hij definieert 'design for manufacturing' als een aantal methoden die de 
activiteiten in het productontwikkelproces ondersteunen, waarbij ook de activiteiten gedefinieerd worden. 
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3. De DFM methode en het daaruit voortkomende DFM systeem moet geschikt zijn om 
'design for manufacturing' in meerdere 'design for manufacturing' 
productontwikkelingsprocessen te ondersteunen aangezien productiebedrijven vaak 
meerdere en ook wisselende klanten hebben. 

4. Voor het ondersteunen van 'design for manufacturing' dienen regels geformuleerd te 
worden om ontwerpen te kunnen evalueren. Hiervoor is menselijke interactie benodigd 
en noodzakelijk. Het ondersteunen van 'design for manufacturing' is 
onderhoudsintensief 

5. Om 'design for manufacturing' te ondersteunen kan de maakbaarheid uitgedrukt worden 
in verschillende prestatie-indicatoren. Bij het ontwikkelen van een 'design for 
manufacturing' methodologie en ondersteunend systeem, dienen een of meerdere 
prestatie-indicatoren gekozen te worden die van belang zijn. Verder dient het systeem 
modulair opgebouwd te worden, zodat er in een later stadium functionaliteit toegevoegd 
kan worden. 

Voor het toepassen van 'design for manufacturing' is een methodologie vereist. Van Vliet 
is de enige aangetroffen bron in de literatuur die een generieke methodologie beschrijft 
voor het toepassen van 'design for manufacturing'. Van Vliet (2001) beschrijft in zijn 
proefschrift zowel een methode als een systeem voor het toepassen van 'design for 
manufacturing'. Er zitten echter een aantal beperkingen aan de methode van Van Vliet 
(2001). Ten eerste richt Van Vliet (2001) zich in de toepassing van het ontwerp van zijn 
DFM systeem op het midden- en kleinbedrijf. Waarbij slechts aan een 
productontwikkelingsproces ondersteuning geleverd hoeft te worden. Dit uit zich in de 
uitvoering van het DFM systeem, waarbij een maatwerkoplossing geprogrammeerd 
wordt, die het toepassen van 'design for manufacturing', zoals beschreven door Van Vliet 
mogelijk maakt. Aangezien Van Vliet gebruik maakt van een maatwerkoplossing kan het 
geïntroduceerde DFM systeem niet generiek genoemd worden. Hiervoor wordt door 
Bajaj et al. (2003) een beter alternatief geboden, waar eveneens tekortkomingen aan 
zitten. Hieronder kan de standaard die gekozen is voor informatie overdracht en de 
opbouw van het ontwerpverificatieprogramma gerekend worden. 

Ten tweede wordt in de door Van Vliet beschreven methodologie weinig aandacht 
besteed aan de achter liggende informatiemodellen en systemen die het toepassen van 
'design for manufacturing' mogelijk moeten maken. Giachetti et al. (1997) gaan hier 
verder op in. Waarna Giachetti en Alvi (2001) dit verder. Goossenarts en De Wit (2001) 
presenteren een verdere aanvulling op het modelleren van het product en productieproces. 
Voor het ondersteunen van 'design for manufacturing' is kennis en informatie van de 
producent benodigd. Deze kennis en informatie bevindt zich in kennisbronnen. Om de 
kennis, informatie en kennisbronnen te kunnen beoordelen op geschiktheid om toe te 
passen in een DFM systeem wordt gebruik gemaakt van het raamwerk van Boersma en 
Stegwee (1994), Polanyi (1966) en de Maturity Index on Reliability van Sander en 
Brombacher ( 1999). 
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3.2.4 DFM methodologie 
In figuur 7 staat een schematische weergave van de DFM methode, zoals gepresenteerd 
door Van Vliet. Het model is aangevuld met een input voor het 'product realisatie 
informatie management systeem'. 

( D ,------,-----\-------.----
Ontwerp- Conceptuee Gedetaileer 

specificatie- !ontwerp- d-ontwerp-
fase fase fase 

DFM ontwerpcoördinatie 

I 

PIM = productinformatiemodel 
PRIMS = product realisatie 
informatie management systeem 

-Ontwerper 

I , -;~~ -]J Externe ontwerp 
ondersteunende 

middelen 

Figuur 7 'design for manufacturing' model 

De input van het PRIMS is zeer belangrijk vanuit het productiebedrijf gezien en blijft in 
de methode van Van Vliet (200 1) onderbelicht. De input van het PRIMS bestaat uit het 
vergaren van kennis en informatie uit kennisbronnen en het opslaan van deze kennis. Het 
PRIMS bevat ontwerpregels en informatie benodigd om de maakbaarheid van het 
productontwerp te kwantificeren, motivatie van foutmeldingen en suggesties voor 
verbeteringen. PIM staat voor het productinformatiemodeL In het PIM worden alle 
gegevens over het productontwerp opgeslagen. 

De DFM methode van Van Vliet (2001), bestaat uit twee soorten activiteiten, te weten 
ontwerpcoördinatie en ontwerpvalidatie. Ontwerpcoördinatie bestaat uit het aandragen, 
per ontwerpactiviteit, van ontwerpregels. Tevens wordt de ontwerper voorzien van een 
'lijst met uit te voeren activiteiten'. De lijst kan ondersteund worden door middel van een 
workflow. De lijst heeft als doel dat alle uit te voeren activiteiten in het 
productontwikkelingsproces uitgevoerd worden. Het productontwerp kan weergegeven 
worden als een lijst met parameters, die door de ontwerper gekozen worden. 
Ontwerpcoördinatie zorgt er voor dat de ontwerper deze parameters bewust specificeert 
en ontwerpregels verstrekt aan de ontwerper. Ontwerpregels zijn regels die de ontwerper 
dient na te leven in het productontwerp, om een goede maakbaarheid van het 
productontwerp te realiseren. Ontwerpvalidatie bestaat uit het nagaan welke 
ontwerpregels het productontwerp overschrijdt. Vervolgens wordt op basis van de 
overschreden ontwerpregels de maakbaarheid van het productontwerp gekwantificeerd. 
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Tenslotte wordt in de verificatie suggesties gedaan voor verbetering van productontwerp, 
zodanig dat het maakbaarheid toeneemt. De informatie benodigd voor 
ontwerpcoördinatie en -validatie zijn opgeslagen in het PRIMS. 

Om de activiteiten te kunnen beschrijven en te plaatsen ten opzichte van elkaar dient een 
model gekozen te worden voor het productontwikkelingsproces. Deze activiteiten worden 
gebruikt in de ontwerpcoördinatie en ontwerpvalidatie. Er worden in de literatuur twee 
basistypen van modellen voor het productontwikkelingsproces onderscheiden 
(Roozenburg en Eekels, 1995): 

• Beschrijvende modellen, die het productontwikkelingsproces beschrijven op basis van 
observatie. 

• Voorschrijvende modellen, die de een opeenvolging van ontwerpactiviteiten in het 
productontwikkelingsproces voorschrijven. Een voorbeeld hiervan is het fase model (Pahl 
en Bleitz, 1996) (zie bijlage 4). 

Be- en voorschrijvende modellen kennen echter beperkingen. Ontwerpers werken 
namelijk niet volgens een vaste structuur en voeren hun activiteiten niet in een vaste 
volgorde uit. Het domein model van Andreasen (1992) voorziet hier wel in. Nadeel van 
dit model is dat het geen inzicht verschaft in de voortgang van het ontwerpproces in de 
tijd. Van Vliet (2001) combineert in zijn proefschrift een beschrijvend model en het 
domeinmodel tot een hybridemodeL 

In het hybridemodel worden een ontwerpspecificatiedomein, conceptueelontwerpdomein 
en een gedetailleerdontwerpdomein onderscheiden. Het model legt geen volgorde van 
ontwerpactiviteiten op. De ontwerper kan de ontwerpactiviteiten naar eigen voorkeur 
doorlopen en komt hiermee tegemoet aan het iteratieve karakter van het ontwerpproces. 
Hierdoor ontstaat een procesmatig model van het productontwikkelingsproces dat als 
basis dient voor ontwerpactiviteit georiënteerde ondersteuning. Voordelen die het 
ontstane model biedt zijn: 

1. Een productinformatiemodel kan vanafhet begin van het productontwikkelingsproces 
opgebouwd worden. 

2. Het productinformatiemodel groeit mee met het productontwerp en vertegenwoordigt 
daarmee de voortgang van het productontwerp 

3. Ontwerpbeslissingen, ontwerpvoornemens en ontwerpvoortgang kunnen gelijktijdig 
opgeslagen worden. Dit is gunstig voor latere analyses en voor later hergebruik van 
informatie. 

4. Het hybridemodel is een procesgestuurde representatie van het ontwerpproces. De 
procesgestuurde representatie vormt een geschikt uitgangspunt voor een actiegebaseerde 
ondersteuning. Door de grotendeels beschrijvende aard van het model benadert het de 
werkelijkheid beter dan bestaande modellen. 

Op basis van de hierboven genoemde argumentatie lijkt het door Van Vliet (200 1) 
geïntroduceerde hybridemodel het meest geschikt voor toepassing binnen dit onderzoek. 
In bijlage 5 wordt invulling gegeven aan het hybridemodel door een dertigtal generieke 
ontwerpactiviteiten te definiëren. 
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Aan deze generieke ontwerpactiviteiten zullen productspecifieke parameters gekoppeld 
worden. Tevens worden bij de generiek ontwerpactiviteiten generieke ontwerpregels 
geformuleerd. Aan de generieke ontwerpactiviteiten worden eveneens productspecifieke 
ontwerpregels gekoppeld. De productspecifieke parameters zullen vertaald worden naar 
een productmodeL De ontwerper geeft tijdens het ontwerpproces invulling aan de 
parameters van het productmodeL Ook zal er een model gemaakt worden van het 
productieproces. Samen met kennis over maakbaarheid uit kennisbronnen binnen NAA 
zullen de eerdergenoemde ontwerpregels opgesteld worden. Hier zal in de volgende 
paragraaf verder op ingegaan worden. De beschreven methodologie is geschikt om 
handmatig toe te passen. Dit heeft echter een aantal nadelen. Ten eerste wordt het 
toepassen van 'design for manufacturing' een tijdrovende bezigheid. Ten tweede staat het 
een continue toepassing van 'design for manufacturing' in de weg. Hierdoor zal de 
methodologie omgezet moeten worden naar een geautomatiseerde toepassing. 

3.2.5 Kennis en informatie 
Een van de onderdelen van 'design for manufacturing' is het ondersteunen van het 
productontwikkelingsproces. Dit vindt plaats door kennis en informatie over 
maakbaarheid beschikbaar te stellen aan de ontwerper. Binnen bedrijven zijn vaak 
meerdere kennisbronnen aanwezig. De kennis en informatie kunnen in meerdere vormen 
voorkomen. Om kennis en informatie toe te passen, dient beoordeeld te worden of de 
kennis en informatie zich in de juiste vorm bevindt om toegepast te worden. Om deze 
beoordeling uit te kunnen voeren, worden hier twee raamwerken geïntroduceerd. 

3.2.5.1 Kennisbeoordeling 
Om te kunnen beoordelen welke kennis reeds in de onderneming aanwezig is en welke 
kennis opgebouwd moet worden, dient een beoordelingsinstrument gebruikt te worden. 
Hiervoor wordt het raamwerk van Boersma en Stegwee (1994) en Polanyi (1999) 
gebruikt. Om de aanwezige kennis binnen over 'design for manufacturing' te kunnen 
beoordelen wordt eerst een raamwerk gepresenteerd waarbinnen de aanwezige kennis en 
onderliggende systemen beoordeeld zullen worden. Dit raamwerk dient een mogelijkheid 
om te beoordelen in welke mate bestaande kennis toepasbaar is in een systeem. Boersma 
en Stegwee ( 1995) onderscheiden een viertal kennisvormen: menselijke-, 
gedocumenteerde- gemechaniseerde- en geautomatiseerde kennis. 

Gemechaniseerde kennis 

Gedocumenteerde kennis Geautomatiseerde kennis 

Figuur 8 Samenhang tussen vier kennisvormen (Boersma en Stegwee, 1994) 
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Menselijke kennis die voor een organisatie van belang is, is kennis van primaire 
processen, strategische kennis, marktkennis, technologische kennis, organisatiekennis en 
managementkennis. Gedocumenteerde kennis is kennis die bijvoorbeeld is opgeslagen in 
archieven, documenten, boekhoudingen tekeningen. 
Geautomatiseerde kennis is kennis die is opgeslagen in computers. Gemechaniseerde 
kennis is kennis die is vastgelegd in machines die menselijke of dierlijke arbeid 
vervangen. Hierbij kan het ook gaan om 'embedded software'. 

Polanyi (1966) stelt dat de mate waarin kennis gecommuniceerd kan worden ligt in het 
onderscheid tussen expliciete en stilzwijgende kennis. Expliciete kennis is dusdanig 
beschikbaar dat deze direct gecommuniceerd kan worden. Dit bestaat uit beschrijvingen 
in taal, procedures, productspecificaties, wetenschappelijke en technologische principes. 
Stilzwijgende kennis wordt beschreven als kennis die niet verwoord is, maar wel 
aanwezig is binnen de onderneming. Stilzwijgende kennis is aanwezig in de hoofden van 
mensen en daarom gebonden aan een of meerdere personen. Daardoor is deze kennis niet 
altijd zichtbaar te maken. Dit leidt er toe dat deze kennis ook moeilijk aan anderen over te 
dragen is. 

De raamwerken van Boersma en Stegwee (1994) en Polanyi (1996) zijn schematisch 
weergegeven in figuur 10. De kennisbeoordelingsmatrix kan gebruikt worden om van een 
kennisbron vast te stellen welk kennisniveau zich in deze bron bevindt. Idealiter heeft een 
onderneming de beschikking over expliciete geautomatiseerde kennis. 

Figuur 9 Kennisbeoordelingsmatrix 

3.2.6 Beheersingslussen 
Bij de ontwikkeling van een DFM systeem door NAA ligt de nadruk op het beschikbaar 
maken van kennis en informatie over 'design for manufacturing'. Hiervoor dienen de 
binnen NAA aanwezige kennis en informatie in kaart te worden gebracht en beoordeeld 
te worden. Hiervoor wordt de 'maturity index on reliability' gebruikt. De 'maturity index 
on reliability' vult de in figuur 10 weergegeven beoordelingsmatrix aan met betrekking 
tot het beoordelen van het detailniveau van kwaliteitsdata en de mogelijkheid deze data 
terug te koppelen en voorruit te koppelen. De 'maturity index on reliability' is een 
methode om de ontwikkeling en analyse van een procesbeheersingsysteem te 
ondersteunen. De 'maturity index on reliability' is een hulpmiddel om de reactie van een 
interne of externe verstoring en de communicatie van gerelateerde informatie door het 
bedrijfsproces te beoordelen. 
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3.2.6.1 Beheersingslussen 
Om in staat te zijn processen te beheersen en te verbeteren dienen er beheersingslussen 
aanwezig te zijn, zoals weergegeven in figuur 4. Er bestaan zowel beheersingslussen 
binnen processen als tussen processen. Het terugvoeren van kennis uit het 
productieproces en gebruikersinformatie uit het veld, wordt feedback genoemd. 
Dergelijke feedback levert informatie terug aan het productontwikkelingsproces en 
productieproces, zodat productproblemen verholpen kunnen worden. Er wordt van 
voorruitkoppeling gesproken wanneer terugkoppeling wordt meegenomen in de 
ontwikkeling en productie van nieuwe producten, problemen uit het verleden voorkomen 
kunnen worden in de toekomst. Om afdoende in staat te zijn om processen te beheersen 
dienen feedback- en vooruitkoppellussen aanwezig te zijn. Tevens dient, zoals in de 
voorgaande paragraaftoegelicht is, de kwaliteit van de informatie van voldoende niveau 
te zijn. Om binnen een onderneming aanwezige informatie en beheersingslussen te 
classificeren kan de 'maturity index on reliability' gebruikt worden. 

3.2.6.2 Maturity Index on Reliability (MIR) 
Om te kunnen bepalen hoe een bedrijfsproces reageert op een onverwachte gebeurtenis is 
het noodzakelijk na te gaan hoe het betreffende proces reageert op een onverwachte 
gebeurtenis. Hiermee kan de mate van beheersing van een proces bepaald worden. 
Hieronder staan een viertal reactieniveaus, die onderscheiden kunnen worden in de 
beheersing van processen (Sander en Brombacher, 1999). 

1. Meten: De output van het productieproces is sterk veranderlijk, maar wordt niet gemeten. 
Het is onwaarschijnlijk dat er verbetermaatregelen genomen worden. 

2. Communicatie: Om in staat te zijn om invloed uit te oefenen op het proces, dienen 
belangrijke activiteiten in de informatiestroom, die invloed hebben op de output van het 
proces, aangepast te worden. 

3. Analyse en besturing: Alleen wanneer oorzaken van fluctuaties in het productieproces 
bekend zijn, kunnen corrigerende maatregelen genomen worden en geïmplementeerd 
worden. 

4. Aanpassing. Delen van het proces of de processtructuur dienen aangepast te worden om 
te voorkomen dat problemen zich weer voordoen. 

Ieder reactieniveau stelt hogere eisen aan het detailniveau van kennis, toegankelijkheid 
van kennis en de automatiseringsgraad van de achterliggende beheersingsprocessen. De 
vier hierboven beschreven stappen vormen de basis voor de 'maturity index on 
reliability'. Dit resulteert in vijf niveaus van analyse en beheersing van problemen (zie 
figuur 11). 
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Figuur 10 Maturity Index on Reliability 

Hieronder staat een korte uitleg van de verschillende kennisniveaus: 

0. Ongemeten. 
1. De producent heeft kwantitatieve gegevens over de output van het proces en deze 

informatie wordt teruggevoerd in het proces maar de oorzaak van de problemen is 
onbekend. 

2. De producent heeft kwantitatieve gegevens van de proces output, kent de oorzaak van de 
problemen (zoals, het ontwerp, productie, materiaal ofklantgebruik), beschikt over de 
benodigde beheersing, maar weet niet wat het probleem veroorzaakt. 

3. De producent heeft kwantitatieve gegevens van hoe het product presteert in het veld, kent 
de oorzaak van wat de problemen veroorzaakt, heeft geschikte beheersingslussen en is in 
staat de problemen op te lossen. De producent is desalniettemin niet in staat om 
vergelijkbare problemen in de toekomst te voorkomen. 

4. De producent heeft kwantitatieve gegevens over hoe het product presteert in het veld, 
kent de oorzaak van de problemen, kent de oorzaak van de problemen, weet wat de 
problemen veroorzaakt en weet hoe de problemen op te lossen. Het kennisniveau is van 
dergelijk niveau dat de producent niet alleen de oorzaken van problemen kent (zowel 
technisch als organisatorisch) maar is tevens in staat tot het anticiperen en voorkomen 
van vergelijkbare problemen in de toekomst. Alle benodigde beheersingslussen zijn 
aanwezig. 

Door middel van manipulatie kan, de binnen een onderneming aanwezige kennis op een 
bepaald kennisniveau, het volwassenheidsniveau toenemen. Voor het toepassen van 
'Design for manufacturing ' is niveau vier benodigd. De 'maturity index on reliability' 
kan in combinatie met het raamwerk van Boersma en Stegwee (1994) en Polanyi (1966) 
gebruikt worden om de kennisbronnen binnen een onderneming te categoriseren. 
Vervolgens kan nagegaan worden of dit voldoet aan de eisen die er aan de kennis gesteld 
worden. Tevens kan beoordeeld worden, welke stappen gezet moeten worden om de 
aanwezige kennis in een toepasbare vorm te gieten. 
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3.3 Bevindingen 
Het doel van het beschikbaar maken van kennis en informatie over maakbaarheid is het 
mogelijk maken van het toepassen van 'design for manufacturing'. In deze paragraaf 
zullen de kennisbronnen binnen NAA geïnventariseerd worden, die kennis bevatten over 
maakbaarheid. Vervolgens zal omschreven worden, waar deze kennis uit bestaat. Tevens 
zal de kennis en informatie in deze kennisbronnen gecategoriseerd worden volgens het 
opgestelde raamwerk van Boersma en Stegwee (1994) en Polanyi (1966) en Sander en 
Brombacher (1999). Ook zullen de systemen binnen NAA, die momenteel gebruikt 
worden om de maakbaarheid van productontwerpen te controleren, geïnventariseerd en 
beoordeeld worden. Ten slotte zal beschreven worden waarom de huidige binnen NAA 
aanwezige systemen niet voldoen. 

3.3.1 Beschrijving van kennis over 'design for manufacturing' binnen 
NAA 
In deze paragraaf zal een beschrijving worden gegeven over de binnen NAA aanwezige 
kennis over maakbaarheid. In tabel 1 staan de binnen NAA aanwezige kennisbronnen met 
kennis over maakbaarheid. 

In onderstaande tekst zal een korte beschrijving gegeven worden van de binnen de 
kennisbronnen aanwezige kennis. Er zijn binnen de afdeling engineering een aantal 
mensen verantwoordelijk voor de beheersing van de productkwaliteit De kennis die zij 
bezitten wordt kortweg 'kennis in de hoofden van mensen' genoemd. 

Process ingenieurs zijn verantwoordelijk voor het onderhouden en inregelen van het 
productieproces. Procesingenieurs beschikken over theoretische kennis over de 
gedragingen van elektronica in een soldeerproces. Tevens beschikken zij, op basis van 
ervaring, over kennis wat wel en wat niet goed maakbaar is in het productieproces. 

Kwaliteitsingenieurs zijn verantwoordelijk voor de bepaling en beheersing van de 
productkwaliteit. Zij beoordelen producten en materialen en gaan na of deze aan de met 
de interne of externe kwaliteitseisen voldoen. Kwaliteitsingenieurs zijn aanspreekpunt 
voor alle spelers in het primaire proces. Zo worden kwaliteitsproblemen van de klant, uit 
productie en met materialen opgelost door de kwaliteitsingenieurs. 

Account ingenieurs zijn verantwoordelijk voor het technische gedeelte van het contact 
met de klant. Zij coördineren de werkvoorbereiding van prototypes en het offerte traject. 
Tevens houden zij de productievoortgang in de gaten. 
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Zij regelen in de dagelijkse gang van zaken het klantcontact Door de rol die zij spelen in 
de werkvoorbereiding zien zij veel ontwerpwijzigingen. Aangezien zij ook 
verantwoordelijk zijn voor het tot stand brengen van de offerte hebben zij ook een goed 
beeld van de gevolgen die een ontwerpwijziging van een productontwerp hebben op de 
kostprijs en doorlooptijd. Hierdoor krijgen zij ook vaak te maken met maakbaarheid 
problemen in een productontwerp. 

Fabricage ingenieurs stellen onder andere vast of onbekende componenten geschikt zijn 
voor het productieproces van NAA. En dus of het gebruik van bepaalde componenten 
leidt tot een maakbaar ontwerp. Hieronder volgt een beschrijving van de kennis in de 
overige kennisbronnen 

Kennis in prototype-evaluatierapporten 
Gedurende de productie van een prototype wordt het prototype begeleid door een 
'Opmerkingenformulier Proto's'. Hierop kunnen betrokken medewerkers opmerkingen 
kwijt over het problemen bij de productie van het prototype. Nadat het prototype 
geproduceerd is, wordt het productieproces van het prototype besproken met de persoon 
die de handmontage aan het PCA heeft gedaan, een kwaliteitsengineer, een 
manufacturing engineer, de planner en de account engineer. De account engineer voegt 
alle opmerkingen en problemen over het prototype samen in het prototype
evaluatierapport. Het prototype evaluatierapport is dus ook een bron met kennis over de 
maakbaarheid van producten. 

Kennis in kwaliteitsgegevens 
De kwaliteitsafdeling is belast met het meten en controleren van de productkwaliteit 
Middelen die zij hiertoe hebben tijdens het productieproces bestaan onder andere uit 
visuele inspecties ( 1) en het doen van testen(2). Middelen die zij hiervoor hebben na het 
productieproces zijn het bijhouden van retour gezonden producten(3). Tevens wordt er 
met ieder product een 'kwaliteitskaart' meegestuurd. Op deze kwaliteitskaart (1,2) 
kunnen medewerkers informatie kwijt over fouten of problemen die zijn geconstateerd. 
Deze kwaliteitsgegevens worden wekelijks op order niveau ingevoerd in een database. 
Retouren (3) worden bij invoering gecategoriseerd naar foutcode en analysecode. De 
foutcode geeft aan om wat voor soort fout het gaat. De analysecode geeft aan wie de 
veroorzaker van de fout is. Op basis van deze gegevens kan een analyse gemaakt worden 
naar probleemgebieden. Onderzoek naar correlatie tussen fouten en 
ontwerpeigenschappen wordt momenteel niet gedaan. Ook worden er geen zogenaamde 
oorzaken bepaald. 

Kennis is 8D 'sof SCAR 's 
Bij grotere problemen met betrekking tot een specifiek product of met betrekking tot 
specifieke onderdelen wordt de dieperliggende oorzaak vastgesteld en verholpen. Dit 
wordt opgelost via een 8D. Een 8D bestaat uit 8 stappen: toewijzing van het probleem 
aan een probleemeigenaar, probleem omschrijving, tijdelijke oplossing, oorzaak 
vaststellen, definitieve oplossing, implementatie van de definitieve oplossing, horging en 
afronding. Iedere 8D bevat dus een probleem. Dit kan zowel problemen betreffen waar de 
oorzaak bij de klant ligt als bij NAA. 
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Het foutenspectrum van 8D's beslaat echter een groter gebied dan alleen maakbaarheids 
problemen. Het gaat namelijk over alle fouten. Een SCAR kent een gelijke aanpak en 
bevat vergelijkbare informatie. 

Kennis in Engineering Change Requests (ECR) 
Wanneer er problemen met een product zijn of er fouten in het 'technische 
productdocumentatie' zitten, kan NAA een verzoek bij de klant indienen om het 
productontwerp aan te passen. In een aantal gevallen gaat het om problemen die 
voortkomen uit de slechte maakbaarheid van het product. 

Green Scan 
Een deel van de kennis die de process engineers bezitten over maakbaarheid is vastgelegd 
in de 'Green Scan'. In de 'Green Scan' wordt de maakbaarheid van een productontwerp 
beoordeeld door middel van een programma dat door een process engineer wordt 
ingevuld. Dit programma is niet geschikt om ontwerpen geautomatiseerd in te voeren. Zie 
bijlage 6 voor een uitgebreidere beschrijving van de 'Green Scan'. 

BAAN 
Baan is een ERP systeem. Het ERP systeem bevat informatie over 
materiaalbeschikbaarheid, kostprijzen en bevat ook enkele materiaal eigenschappen. 
Deze informatie kan gebruikt worden om de maakbaarheid van het productontwerp te 
kwantificeren. 

Genprod 
Genprodis een programma dat gebruikt wordt om machineprogramma's te genereren. Dit 
programma is in staat foutmeldingen te genereren indien niet aan bepaalde voorwaarden 
is voldaan. Dit houdt in, dat in dit programma eisen en beperkingen van machines zijn 
opgenomen. 

Cdis en component library 
Cdis en de component library zijn beide databases waarin specificaties van componenten 
op genomen zijn. De specificaties kunnen gebruikt worden om de maakbaarheid van het 
productontwerp te kwantificeren. Nieuwe componenten worden alleen in de component 
library opgenomen indien ze verwerkt kunnen worden in het productieproces. Dit 
betekent dat de componenten die zich in de component library bevinden als maakbaar 
bestempeld kunnen worden. Orders kunnen alleen in productie genomen worden, 
wanneer alle componenten vrijgegeven zijn. 

In bijlage 7 staat per kennisbron een beschrijving van hoe kennis wordt opgeslagen en 
wat de kwaliteit van de opgeslagen kennis is. Bovenstaande tekst geeft antwoord op 
deelvraag 2. Nu bekend is welke kennisbronnen NAA heeft over 'design for 
manufacturing', wordt de kennis in de kennisbronnen gecategoriseerd. 
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3.3.2 Opslag van kennis 
In bovenstaande paragraaf is beschreven welke kennis aanwezig is in de verschillende 
kennisbronnen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de eisen die aan de opslag van 
kennis en informatie gesteld worden om toegepast te kunnen worden in een DFM 
systeem. Tevens worden de kennisbronnen gecategoriseerd en beoordeeld op 
toepasbaarheid in een DFM systeem. Aan de opslag van kennis en informatie kunnen dus 
twee aspecten onderkend worden: 

• De manier van opslaan van kennis die aanwezig is in kennisbronnen binnen NAA. 
• De manier van opslaan van kennis zodanig dat het toegepast kan worden voor het 

toepassen van 'design for manufacturing'. 

In het laatste geval is de kennis een onderdeel van een DFM systeem geworden. De eisen 
die in het laatste geval aan de opslag van kennis gesteld worden zijn afhankelijk van de 
toepassingsvorm van ' design for manufacturing'. De specifieke toepassingsvorm van 
kennis zal in hoofdstuk 5 bepaald worden. 

De raamwerken van Boersma en Stegwee (1994), Polanyi (1966) en Sander en 
Brombacher (1999) geven aan hoe kennis opgeslagen dient te worden. Voor het analoog 
toepassen van 'design for manufacturing' dient kennis gedocumenteerd en expliciet 
beschikbaar te zijn. Voor het geautomatiseerd toepassen van 'design for manufacturing' 
dient kennis geautomatiseerd beschikbaar te zijn. Voor kennisbronnen die 
kwaliteitsgegevens bevatten worden de eisen aan opslag van kennis uitgebreid met de 
eisen die aan MIR niveau vier gesteld worden. Kennis uit systemen dient als voeding 
voor het DFM systeem. Kennis is alleen geschikt indien het voldoende detailniveau kent. 
Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen kennis aanwezig bij werknemers en 
kennis aanwezig in documenten en computer systemen. 

Kennis aanwezig in systemen en documenten 
Wat zijn de eisen die gesteld worden ten aanzien van het systeem? Ten eerste dient de 
vraag gesteld te worden wat de beoogde automatiseringsgraad van het systeem moet zijn. 
Ten tweede dient informatie over maakbaarheid ook als zodanig opgeslagen te worden. 
Hiermee wordt bedoeld, dat kennis in een systeem met betrekking tot een bepaald 
onderwerp aanwezig kan zijn, maar dat dit niet als zodanig door een gebruiker of ander 
systeem herkend wordt of als zodanig bruikbaar is. 

Kennis aanwezig bij werknemers 
Het beschouwen van werknemers als middel om kennis op te slaan die essentieel zijn 
voor bedrijfsproces is onwenselijk. Het gevaar is namelijk aanwezig, dat wanneer een 
werknemer wegvalt, de kennis ook wegvalt. Een ander nadeel is dat de kennis niet voor 
iedereen vrij toegankelijk. Op de afdeling engineering werken zeer ervaren mensen met 
veel kennis over het vakgebied waarin zij werkzaam in zijn. Dit betreft ook kennis op het 
gebied van 'design for manufacturing'. Het is heellastig gebleken deze kennis om te 
zetten naar een toepassing die voor iedereen vrij toegankelijk is. 
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Werkwijzen 
Naast het bereiken van het juiste niveau in de huidige opslag van kennis dienen ook de 
werkwijzen aangepast te worden. Werknemers dienen getraind te worden om kennis 
voldoende gedetailleerd op te kunnen slaan. Met voldoende gedetailleerd wordt bedoeld 
dat de kennis geschikt moet zijn om toe te passen voor het beoogde doel. Door de 
gewenste opslag van kennis integraal onderdeel te maken van de dagelijkse activiteiten, 
wordt de kennisbron continu gevoed. Op deze manier ontstaat een lerende organisatie. 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de vorm waarin kennis wordt opgeslagen 
binnen de kennisbronnen van NAA. Op basis van de eisen die gesteld worden aan kennis 
en informatie, wordt in de kolom kwaliteit aangegeven of de kennis in huidige vorm 
toepasbaar is in een DFM systeem. Voor het toepassen wordt kennis op twee manieren 
gebruikt: 

• Afleiden van ontwerpregels (regel 1 t/m 8 uit tabel 2). 
• Kwantificeren van de maakbaarheid (regel 9 t/m 11 uit tabel 2). 

Naast het juiste volwassenheidsniveau, dient de kennis in de kennisbronnen ook volledig 
te zijn. Het beoordelen van de volledigheid van de kennis om het beoogde doel te kunnen 
realiseren is een lastiger te beantwoorden vraagstuk. Er is namelijk wel een algemeen 
doel voor de kennis, te weten het mogelijk maken van het toepassen van 'design for 
manufacturing'. Er is echter geen specifiek doel gesteld in de vorm van het oplossen van 
een kwaliteit-, kosten- of doorlooptijdprobleem gesteld. De kwaliteitsdata is de 
kennisbron met verreweg de meeste data. De kwaliteitsdata is, gezien de aanwezige data, 
de aangewezen bron voor het vaststellen van de kwaliteitsproblemen. 
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Het detailniveau van deze kennisbron is echter te laag om oorzaken van problemen vast 
te kunnen stellen. Per 1 mei 2006 is een nieuw kwaliteitssysteem geïntroduceerd. 
Hiermee is opslag van kwaliteitsgegevens op een hoger detailniveau mogelijk. 
Voorwaarde is wel dat de achterliggende werkwijze voor het verzamelen van de 
kwaliteitsdata ook aangepast worden. 

Bovenstaande tekst geeft antwoord op deelvragen 3, 4 en 5. Geconcludeerd kan worden 
dat kennis in kennisbronnen voor ontwerpregels dient omgezet te worden, zodat het 
toegepast kan worden. Tevens dient de kennis over ontwerpregels in een ander systeem 
opgeslagen te worden om toegepast te kunnen worden. Kennis voor kwantificering is 
allemaal goed opgeslagen en kan zelfs in huidige vorm toegepast worden in een DFM 
systeem. Hiervoor hoeft de kennis niet in een ander systeem opgeslagen te worden. Hier 
schiet het raamwerk van Boersma en Stegwee (1994) tekort. Kennis die geautomatiseerd 
voorkomt kan namelijk niet in alle gevallen ook geautomatiseerd toegepast worden. 

3.3.3 Beschrijving van de 'design for manufacturing' activiteiten van 
NAA 
Na het beschrijven van kennis en de opslag daarvan, wordt in deze paragraaf ingegaan op 
de huidige 'design for manufacturing' activiteiten van NAA. Deze activiteiten bestaan 
momenteel uit: 

Hieronder volgt een samenvatting van de 'design for manufacturing' activiteiten. Zie 
bijlage 6 voor een uitgebreide beschrijving van de 'design for manufacturing' activiteiten. 

I. 'Technische productdocumentatie' controles bestaat uit een drietal onderdelen. Ten 
eerste: controleren van het bestandsformaat van de technischeproductdocumentatie. Ten 
tweede: controleren van de uitlijning van de tekening. Ten derde: controleren of de 
componentopstelling verwerkbaar is door de machines van NAA. 

2. De prototype-evaluatie bestaat uit het doorspreken van een tweetal zaken. Ten eerste 
bijzonderheden die tijdens het produceren van het prototype naar voren komen. Ten 
tweede het evalueren van het gereed product op kwaliteit-, logistiek- en 
fabricagetechnisch gebied. 

3. In de 'Green Scan' wordt de maakbaarheid van een productontwerp beoordeeld door 
middel van een programma dat door een process engineer wordt ingevuld. Dit 
programma is niet geschikt om ontwerpen geautomatiseerd in te voeren. Zie bijlage 9 
3.3.3 voor een uitgebreidere beschrijving van de 'Green Scan'. 

4. Valor Enterprise 3000 is een 'computer aided manufacturing' systeem dat ook over een 
geautomatiseerde verificatie mogelijkheid beschikt voor productontwerpen. 
Ontwerpregels om 'design for manufacturing' op 'printed circuit board assemblies' toe te 
passen ontbreken echter. 
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In de in paragraaf 4.2.5 gepresenteerde methodologie worden 30 generieke activiteiten in 
het productontwikkelingsproces onderscheiden (zie bijlage 5). In tabel 4 staan de 
ontwerpactiviteiten die ondersteund worden door de 'design for manufacturing' 
activiteiten van NAA. De complete tabel staat in bijlage 8. 

Naast het ondersteunen van ontwerpactiviteiten zijn er nog een aantal eisen die de 
gebruiker stelt aan het DFM systeem. Om deze eisen afte leiden is een 'quality function 
deployment' opgesteld met de opdrachtgever (zie figuur 12). Dit is een methode om 
klantenwensen/ klanteneisen te vertalen naar product specificaties. 
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In onderstaande tabel wordt aangegeven op welke punten de karakteristieken van de 
'design for manufacturing' activiteiten overeenkomen met de productkarakteristieken uit 
de 'quality function deployment'. 
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Nu de eisen bekend zijn, die aan een DFM systeem gesteld worden zullen in het kort de 
tekortkomingen van de ' design for manufacturing' activiteiten doorgenomen worden. Bij 
NAA vindt, naast de reguliere productie, ook de prototype productie plaats van het 
productontwerp. Dit dient twee doelen. Ten eerste voor de verificatie van de 
functionaliteit van het productontwerp. Ten tweede voor de verificatie van de 
maakbaarheid en testbaarheid van het productontwerp. De 'Technische 
productdocumentatie' en 'Prototype evaluaties' dienen ter ondersteuning van dit proces. 
De verificatie die hierbij plaatsvindt, is zeer uitgebreid. De verificatie vindt echter te laat 
in het productontwikkelingsproces plaats. Binnen iedere fase van het 
productontwikkelingsproces bestaan er keuzemogelijkheden ten aanzien van het 
productontwerp. Keuzes ten aanzien van het productontwerp die vroeg in het 
productontwikkelingsproces gemaakt worden, scheppen tevens voorwaarden voor keuzes 
die later in het productontwikkelingsproces gemaakt worden. In latere fasen in het 
productontwikkelingsproces is minder keuzevrijheid ten aanzien van het ontwerp en 
nemen de kosten en de tijd die gemoeid zijn met het wijzigingen van het productontwerp 
toe. Daar komt bij dat de productontwerpen die bij NAA aangeboden worden voor het 
vervaardigen van een prototype reeds het ontwerpstadium verlaten hebben. Door de hoge 
kosten en tijdsdruk, is de klant niet meer bereid het productontwerp te wijzigen. 

De 'Green Scan' voert weliswaar alle evaluatieactiviteiten uit en kan ook eerder in het 
productontwikkelingsproces ingezet worden, maar heeft ook beperkingen. De 'Green 
Scan' kan niet geautomatiseerd ontwerpen inlezen en verifiëren. De 'Green Scan'kent 
een beperkt aantal parameters waarop gecontroleerd wordt. Voor een grotere 
betrouwbaarheid zou het aantal parameters uitgebreid moeten worden. Verder dienen 
adviezen voor het verbeteren van de maakbaarheid handmatig ingevoerd te worden door 
de gebruiker. 

Valor Enterprise 3000 beschikt over verreweg de meeste mogelijkheden. Nadeel van dit 
systeem is dat er geen ontwerpregels voor handen zijn en dat het systeem een gesloten 
structuur heeft. 
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Dit geeft een antwoord op deelvraag 6 en deelvraag 7. Er kan geconcludeerd worden dat 
NAA over een aantal 'design for manufacturing' activiteiten beschikt. Geen van allen 
voldoen echter aan de gestelde eisen en wensen. In de volgende paragraaf zal op basis 
van de bevindingen een diagnose gesteld worden. 

3.4 Diagnose 

3.4.1 Diagnose 
De kennis in kennisbronnen voor ontwerpregels dient aan de bronnen onttrokken te 
worden en opgeslagen te worden in een vorm dat het omgezet kan worden in 
ontwerpregels. Deze ontwerpregels dienen vervolgens opgeslagen te worden in een vorm 
dat ze toegepast kunnen worden in een DFM systeem. Kennis in kennisbronnen voor 
kwantificering is van voldoende niveau om toe te passen in een DFM systeem. 
Aangezien de kennis zich al in databases bevindt, is de kennis in bestaande 
opslagmethode geschikt om toe te passen in een DFM systeem. Er bevinden zich binnen 
NAA geen systemen die voldoen aan de eisen en wensen die aan een DFM systeem 
gesteld worden. Hier zal in het ontwerp invulling aan worden gegeven. 

3.4.2 Uitgangspunten van het ontwerp 
Voor het objectontwerp wordt aan de hand van referenties een ideaal DFM systeem 
afgeleid. Hiervoor wordt het generieke DFM systeem van Van Vliet (2001) gebruikt. 
Hier wordt vervolgens een productspecifieke invulling aan gegeven. Op basis van de 
modelleringmethode van Giachetti (1997) en Goossenaerts (2001), wordt de 
productspecifieke invulling omgezet naar een informatiemodeL Dit dient als uitgangspunt 
van het procesontwerp. In het procesontwerp zal op basis van het ontstane objectontwerp 
en een analyse van het toepassingsgebied een invulling worden gegeven aan een DFM 
systeem bij NAA. 
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Hoofdstuk 4 - Het Objectontwerp 

4.1 Inleiding 
Eerst zal een methode afgeleid worden om 'design for manufacturing' toe te passen. 
Vervolgens zal een systeem afgeleid worden dat de functionaliteit heeft om 'design for 
manufacturing' te ondersteunen en toe passen. Voor het beschrijven van een DFM 
methode zal eerst toegelicht worden wat er wordt verstaan onder een methode. Een 
methode schrijft een specifieke en rationele manier van werken voor en dient generiek te 
zijn (Roozenbrug en Eekels (1995) en Pahl en Bleitz (1996)). De eisen die gesteld 
worden aan de specifieke toepassing volgen uit de probleemdefinitie, de definitie van 
' design for manufacturing' en externe factoren. 

Uit de probleemdefinitie kunnen de volgende eisen afgeleid worden: 
1. De DFM methode moet aangeven welke systemen binnen de onderneming gebruikt 

kunnen worden om 'design for manufacturing' toe te passen. 
2. Er moet een werkwijze ontwikkeld worden om 'design for manufacturing' toe te kunnen 

passen. 
3. Er moet een methode ontwikkeld worden om informatie beschikbaar te maken, die 

benodigd is voor het toepassen van 'design for manufacturing' . 

Uit de definitie van ' design for manufacturing' kunnen de volgende eisen afgeleid 
worden: 

4. Het dient de selectie van de meest geschikte combinatie van materialen, 
productiemiddelen en geometrie te ondersteunen. 

5. Het dient in staat te zijn de maakbaarheid te evalueren door middel van verificatie en 
kwantificering. 

6. Het dient in staat te zijn de maakbaarheid te verbeteren. 

Uit de externe factoren kunnen de volgende eisen afgeleid worden: 
7. De DFM methode moet toepasbaar zijn op meerdere ontwerpprocessen. 
8. De DFM methode moet om kunnen gaan met ontwikkelprocessen van meerdere klanten. 

De DFM methode dient als uitgangspunt voor het DFM systeem. Het DFM systeem is 
een geautomatiseerde toepassing van de DFM methode. Om eisen afte leiden voor het 
DFM systeem is gekeken naar referenties in de literatuur. Op deze manier kan een pakket 
van eisen geformuleerd worden dat leidt tot het ontwerp van een systeem dat tegemoet 
komt alle tot nog toe in de literatuur beschreven beperkingen. Hiervoor zijn drie 
referenties gebruikt waarnaar veel verwezen wordt in de literatuur. In bijlage 9 staan de 
genoemde systeem eisen weergegeven. De gestelde eisen aan het DFM systeem zijn 
vertaald naar productkarakteristieken voor software middels een 'quality function 
deployment' (zie bijlage 10). De vereiste eigenschappen van software5 die op de meeste 
DFM systeem eisen van toepassing zijn, zijn: 

5 Onder software wordt CAD/ CAM software verstaan, maar ook andere tools die in het 
productontwikkelingsproces genbruikt worden. 
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• Open databasestructuur 
• Programmeermogelijkheid in het (CAD) systeem 
• Gekoppeld aan externe databases 
• Modulaire opbouw van het DFM systeem 

In onderstaande paragrafen zal invulling worden gegeven aan het DFM systeem. 
Hiervoor worden de hierboven afgeleide eisen en de methode van Van Vliet (200 1) als 
uitgangspunt genomen. 

4.2 Ontwerpcoördinatie 
Ontwerpcoördinatie dient ter ondersteuning van het productontwikkelingsproces. De 
ontwerpcoördinatie dient rekening te houden met de volgende eigenschappen van het 
toepassingsgebied: 

• Ontwerpcoördinatie dient toepasbaar te zijn op meerdere ontwerpprocessen. 
• De ontwerpcoördinatie dient om te kunnen gaan met het iteratieve karakter van het 

ontwerpproces. 
• Het ontwerpproces is een creatief proces waarin vrijheid van handelen en denken centraal 

moet staan. 

Hierdoor is er voor gekozen het ontwerpproces niet te beschrijven als proces (zie 
paragraaf 3.2.4 ), maar als een set activiteiten die in ieder ontwerpproces uitgevoerd 
worden. Dit maakt de modellering van het ontwerpproces generiek en toepasbaar op 
verschillende ontwerpprocessen. In bijlage11 staat een overzicht van 30 generieke 
ontwerpactiviteiten (Van Vliet, 2001). De set aan activiteiten vormt een 'lijst met uit te 
voeren activiteiten'. Bij een ontwerpactiviteit kunnen generieke ontwerpregels 
gedefinieerd worden. De ontwerpregels dienen door de ontwerper meegenomen te 
worden bij het uitvoeren van de ontwerpactiviteiten. Deze generieke ontwerpregels 
worden weergegeven in bijlage 12. In bijlage 13 en 14 wordt een productspecifieke 
invulling gegeven aan de generieke activiteiten en ontwerpregels. 

Voor de uitvoering wordt een coördinatiemodule gemaakt die als onderdeel van het CAD 
systeem werkt. Aan de werking van de ontwerpcoördinatie in het DMF systeem worden 
de volgende eisen gesteld (Van Vliet, 2001): 

1. Het gebruik van geautomatiseerde ondersteuningsschema's van de 'design for 
manufacturing' methodologie. 

2. Op hetjuiste moment de vereiste informatie beschikbaar stellen die benodigd is voor het 
maken van ontwerpbeslissingen. 

3. Het automatiseren van de ondersteuningsschema's. 
4. Genereren en verwerken van een 'lijst met nog uit te voeren activiteiten' (mogelijk 

ondersteund door een workflow). 
5. De gebruiker in staat stellen op een flexibele en iteratieve manier werken. 
6. Een zelflerende mogelijkheid. 
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4.3 Ontwerpevaluatie 
Ontwerpevaluatie dient ter evaluatie van het productontwerp. Ontwerpevaluatie bestaat 
uit een drietal onderdelen: 

1. Het verifiëren van de maakbaarheid. 
2. Het kwantificeren van de maakbaarheid. 
3. Het bieden van suggesties voor het verbeteren van het productontwerp. 

Het evalueren van het productontwerp wordt uitgevoerd met behulp van ontwerpregels en 
informatie uit het 'product realisatie informatie management systeem' (PRIMS). Na 
iedere modificatie van het PIM, evalueert de ontwerpevaluatiemodule de maakbaarheid. 
Hier komt het belang van een modulaire opbouw naar voren. Aangezien de 
ontwerpevaluatiemodule een onafhankelijk programma is, kunnen alle andere systemen 
in gebruik blijven tijdens de evaluatie. 

4.3.1 Verifiëren 
Het verifiëren van het productontwerp bestaat uit het nagaan welke ontwerpregels 
overschreden zijn. Hier worden twee aspecten van de verificatie verder toegelicht. Ten 
eerste het verificatie interval. De opbouw van het DFM systeem in PIM maakt het 
mogelijk bij iedere modificatie van het PIM een verificatie uit te voeren. Het is echter 
ook mogelijk na afronding van bepaalde activiteiten of een fase in het 
productontwikkelingsproces een verificatie uit te voeren. 

Ten tweede maakt de opbouw van het PIM activering van productspecifieke selectie 
ontwerpregels mogelijk. De activering van ontwerpregels gebeurt op basis van de 
parametervulling. Hierdoor kunnen ontwerpregels geactiveerd worden voor bijvoorbeeld 
het type PCA, werkingstemperatuur, productieprocessen en fase waarin het 
productstadium zich bevindt. In paragraaf 4.5 wordt verder ingegaan op ontwerpregels. 

4.3.2 Kwantificeren 
Het maakbaarheidgetal kan op verschillende manieren uitgerekend worden. In de 
onderstaande tekst worden per prestatie-indicator een of meerdere manieren beschreven 
om deze prestatie-indicator te kwantificeren. Hieronder worden die manieren beschreven 
om het maakbaarheidgetal te bereken. 

Boetesysteem 
Uitgangspunt bij de eerste kwantificatiemethode is een maakbaarheid index getal van 
100. Voor bepaalde keuzes van de ontwerper worden boetes toegekend. Echter niet iedere 
overtreding heeft even grote gevolgen voor de mate van maakbaarheid van het 
productontwerp. Hierdoor dient voor iedere ontwerpregel of domein van ontwerpregels 
(zie paragraaf 4.4.1 en bijlage 18) een weegfactor bepaald te worden. 
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n 

Sx = 100 * rr (f(vJ) j(v) E (0,1] 
i=l 

f(v) = 0 

Sx = maakbaarheidgetal 
f(v) = boetefunctie 
n = aantal geactiveerde ontwerpregel 
i= regel 
j =kolom 

Vervolgens dient per ontwerpregel een boetefunctie afgeleid te worden. Hier wordt een 
voorbeeld gegeven voor het minimaliseren van het aantal productieprocessen (zie 
activiteit D6 bijlage 18). Hierbij wordt één productieproces als ideaal gezien. 

J(v) = (1- 1~0 (nprocessen -1)) * W; 

w; E [0,1] 

Fuzzy regels 

p =boete 
n = aantal productieprocessen 
wi = weegfactor van ontwerpregel i 

Bij de tweede kwantificeringsmetbode wordt op voorhand een bepaalde waardering 
toegekend aan parameters in het productontwerp. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
schaal van bijvoorbeeld een tot vijf. Aangezien niet ieder keuze-element een even grote 
invloed op de maakbaarheid heeft dient aan ieder keuze-element een bepaalde weegfactor 
gegeven te worden. Vervolgens kan door middel van het sommeren van alle scores een 
maakbaarheidgetal berekend worden. 

Y; = [1,5] 
W; = [0,5] 

Sx = maakbaarheidgetal 
Yi =waardering parameter 
i= regel 
Wi = weegfactor van ontwerpregel i 

In dit verslag is de methode op basis van 'fuzzy regels' verder uitgewerkt, aangezien 
informatie voor de toepassing van deze methode binnen de organisatie beschikbaar was 
(zie bijlage 19 tot en met bijlage 22) 

De waardering en boete wordt bij deze kwantificeringsmetboden van te voren bepaald. 
Toekenning van de waardering is uiteraard subjectief. Dit heeft als voordeel dat de 
methode als sturingsmiddel gebruikt kan worden. Verder dient opgemerkt te worden dat 
kwantificering op basis van een maakbaarheidgetal niet dient ter vervanging van een 
kwantificeringsmetbode op basis van kosten en tijd, maar als aanvulling daarop. 

Kosten 
Op basis van de gekozen materialen kan een kostprijsberekening gemaakt worden. 
Wanneer echter nog weinig over het ontwerp bekend is, zal de kostprijsberekening meer 
bestaan uit een ruwe schatting op basis van gekozen ontwerpelementen. Naarmate het 
ontwerp vordert kan de berekening van de kostprijs nauwkeuriger worden. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van historische data. Door uit te gaan van 
ontwerpen waarin vergelijkbare keuzes zijn gemaakt ten aanzien van ontwerp elementen 
kan een inschatting worden gegeven hoeveel het te ontwerpen product zal gaan kosten. 
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Nadat het detailontwerp voltooid is, kan er een schatting van de kostprijs gemaakt 
worden door middel van informatie uit het ERP systeem. Er kan nagegaan worden wat de 
kostprijs van de componenten is en hoeveel de bewerkingskasten zijn (zowel voor 
machine- als handmatige montage). 

Doorlooptijd 
Op basis van de gekozen componenten in het detailontwerp kan een doorlooptijd 
berekend worden. De doorlooptijd is namelijk afhankelijk van het aantal te plaatsen 
componenten, het aantal productietechnologieën en de daarbij behorende wachtrijen. Dit 
bestaat uit het plaatsen en solderen van de componenten zowel machinematig als 
handmatig. 

Bakerj ian ( 1992) stelt dat het bepalen van de maakbaarheid van een productontwerp een 
van de grootste obstakels van 'design for manufacturing' is. Verder geeft hij aan dat er 
geen eenduidige algemeen geaccepteerde manier bestaat om de maakbaarheid van een 
productontwerp te bepalen. Geconcludeerd kan worden dat een kwantificerings
methodemethode in overleg met de klant overeengekomen dient te worden. 

4.3.3 Verbeteren 
Voor het verbeteren van een productontwerp kunnen verschillende strategieën gehanteerd 
worden. Ten eerste kan op basis van de toegekende maakbaarheidwaardering of boetes 
het product verbeterd worden. Hierbij kan gekeken worden welke keuze-elementen een 
lage waardering of hoge boete hebben. Vervolgens kan beoordeeld worden of deze 
keuze-elementen niet vervangen kunnen worden door keuzes die een hogere waardering 
of lagere waardering hebben. Ten tweede kan een 'set-based' ontwerpbenadering 
gehanteerd worden. Hierbij worden meerdere ontwerpalternatieven ontwikkeld. Wanneer 
op basis van de maakbaarheidgetal blijkt dat een ontwerp beter is dan een concurrerend 
ontwerp kan besloten dit ontwerp ofwel te herontwerpen ofwel af te laten vallen. Voor 
het evalueren van het ontwerp is kennis en informatie en systemen om deze op te slaan 
benodigd. Hier wordt in de volgende paragraaf op ingegaan. 

4.4 Kennis en informatie 
De ontwerper is traditioneel niet goed op de hoogte van wat wel en niet goed maakbaar 
is. Ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben er aan bijgedragen dat de kennis die 
ontwerpers hebben van het productieproces nog verder is afgenomen (Giachetti, 2001) 
(zie bijlage 15). Het verschaffen van ontwerpregels aan de ontwerper is een goede manier 
om de ontwerper informatie over maakbaarheid te verschaffen. Het verschaffen van 
regels is echter niet voldoende, aangezien het verschaffen van regels niet inhoudt dat de 
ontwerper ook 'design for manufacturing' toe kan passen. Om dit te ondervangen wordt 
de methode van Van Vliet (2001) gehanteerd, die gebruik maakt van ontwerpcoördinatie 
en -evaluatie. Ontwerpcoördinatie en -evaluatie moeten ondersteund worden door het 
PRIMS. In onderstaande tabel staat weergegeven uit welke deelactiviteiten 
ontwerpcoördinatie en -validatie bestaan. 
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Tabel 6 Informatie-eisen 

Om deze deelactiviteiten te kunnen ondersteunen in het productontwikkelingsproces, 
dient de benodigde kennis en informatie opgeslagen te worden in een database (PRIMS). 
Uit de gedefinieerde deelactiviteiten wordt bepaald welke kennis opgeslagen dient te 
worden in de database. 

Deelactiviteit twee en drie uit tabel 6 worden niet door het PRIMS ondersteund. De eisen 
die hieruit voortkomen voor het PIM is, dat het PIM alle parameters moet kunnen 
bevatten die gedefinieerd worden in het productontwikkelingsproces. 

4.4.1 Modellen 
Voor het coördineren en verifiëren het productontwerp met betrekking tot maakbaarheid 
dienen modellen gemaakt te worden van productiemiddelen, tools, fixtures, 
verbruiksartikelen, productiebedijf en van het productontwerp (zie bijlage 16 en 17). 
Door middel van het model kunnen het productieproces en het productontwerp 
weergegeven worden. Zo ontstaat er een uniforme representatie van het product. Het 
model wordt uitgedrukt in parameters. Een aantal van deze parameters zijn van invloed 
op de maakbaarheid. 

Er is voor 'unified modeHing language' als modelleringtechniek gekozen op basis van het 
door Goossenaerts (2001) geïntroduceerde generieke model voor elektronica. Tevens 
biedt 'unified modeHing language' een goede mogelijkheid om relaties weer te geven 
tussen verschillende elementen van het productontwerp. Verder biedt het een goede 
mogelijkheid om parameters weer te geven. Ten slotte biedt het een goed uitgangspunt 
voor het te ontwerpen DFM systeem, aangezien 'unified modeHing language' een 
modelleringmethode is om databases te modelleren. De opbouw van infromatiemodellen 
en databases volgens 'unified rnadelling language' kan niet alleen toegepast worden voor 
'design for manufacturing', maar voor iedere levenscyclus en prestatie-indicator ('design 
for x'). Verder zijn ontwerpers praktisch ingesteld. De opzet volgens 'unified modeHing 
language' maakt tevens het hergebruik van oude productontwerpen mogelijk, aangezien 
parameters in een database altijd een andere waarde gegeven kunnen worden. 
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Het productontwerp valt op te delen in een aantal domeinen: componenten, PCB en 
ontwerp. Deze domeinen kunnen allen gemodelleerd worden door een aantal parameters. 
In bijlage 16 staat een uitgewerkt voorbeeld van productmodeL Tevens is er een 
voorbeeld gegeven van een aantal parameters, die van invloed zijn op de maakbaarheid. 
Tijdens het productontwikkelingsproces maakt de ontwerper keuzes ten aanzien van het 
productontwerp. Deze keuzes kunnen uitgedrukt worden in parameters. De keuzes van de 
ontwerper ten aanzien van deze parameters dienen opgeslagen te worden. Hiervoor dient 
het 'productinformatiemodel' (zie paragraaf 4.4). Wanneer de ontwerper activiteiten 
uitvoert, worden de parameters van het informatiemodel automatisch gevuld. Hierdoor 
kunnen automatisch activiteiten afgevinkt worden, die door de ontwerper uitgevoerd 
moeten worden tijdens het productontwikkelingsproces. Tevens kan hieruit automatisch 
de voortgang van het ontwerpproces bepaald worden. Door te bepalen welke parameters 
wel of niet gevuld zijn kan nagegaan worden welke activiteiten uitgevoerd zijn. Dit 
vraagt om een dynamisch productmodeL Hierbij worden de parameters in het 
productmodel aangepast naar het type product. Hetzelfde geld voor de ontwerpregels. Op 
verschillende typen producten zijn deels dezelfde en deels verschillende regels van 
toepassing. Hierdoor dienen op basis van gemaakte keuzes, ontwerpregels geselecteerd te 
worden die op het ontwerp van toepassing zijn. Dit kan op basis van parameterwaarden 
die in eerdere ontwerpactiviteiten gedefinieerd zijn door de ontwerper. Zo worden 
parameters gekoppeld aan ontwerpregels. Op deze manier ontstaan er domeinen van 
ontwerpregels. Dit zijn sets van een of meerdere ontwerpregels die op een of meerdere 
parameters van toepassing zijn. Zo kunnen er ook parameterdomeinen onderkend 
worden. 

Het productieproces kan opgedeeld worden in een aantal domeinen: productiemiddelen, 
activiteiten, consumables, tools en fixtures (Giachetti, 2003). Deze categorieën kunnen 
allen gemodelleerd worden door parameters. In bijlage 17 staat een voorbeeld van een 
dergelijk model. Dit model kan tevens domeinen bevatten van uitbesteedadressen van 
NAA. Tevens is een voorbeeld gegeven van een aantal parameters, die van invloed zijn 
op de maakbaarheid. Voor beide modellen geldt dat ze uitbreidbaar zijn. Hierdoor kan in 
de toekomst opgedane kennis, die niet modelleerbaar is met de huidige parameters ook 
toegepast worden. Middels een 'quality function deployment' worden de parameters van 
het productieproces omgezet in parameter en parameterwaarden van het 
productinformatiemodeL De parameterwaarden in het 'productinformatiemodel' worden 
vergeleken met ontwerpregels die opgeslagen zijn in het PRIMS. Het PRIMS bevat een 
model van de voortbrengingsmiddelen. Deze voortbrengingsmiddelen kunnen uitgedrukt 
worden in parameters. Deze parameters vormen input voor de ontwerpregels. Dit 
vergemakkelijkt tevens het onderhoud, aangezien bij een verandering van het model van 
de voortbrengingsmiddelen de regels automatisch aangepast worden. 

Ontwerpregels 
Een belangrijk aspect van de DFM methode is het opstellen van ontwerpregels. In 
hoofdstuk 3 is een methode geïntroduceerd en toegepast om kennisbronnen te 
categoriseren. De kennis en informatie in de kennisbronnen kan vervolgens omgezet 
worden in ontwerpregels. Bij het opstellen van ontwerp regels dient in ogenschouw 
genomen te worden dat een wildgroei aan regels leidt tot een onwerkbare situatie. 
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Om dit te ondervangen dient een methode voor het opstellen van regels gehanteerd te 
worden. De verdere uitwerking hiervan staat in bijlage 18. De ontwerpregels worden 
opgeslagen in het PRIMS, evenals de 'fuzzy regels'. 

Naast het gebruiken van 'fuzzy regels' voor het kwantificeren van het maakbaarheidgetal, 
kunnen 'fuzzy regels' als ontwerp regels dienst doen. Dit is afhankelijk van het met de 
klant overeengekomen beslismodel (zie paragraaf 5.2.5). NAA kan besluiten voor 
bepaalde parameters alleen nog ontwerpen te accepteren die een score vijf hebben (zie 
bij lage 19 tot en met 22) 

4.5 Product Realisatie Informatie Management Systeem (PRIMS) 
Het PRIMS dient een opslagfunctie, waarin informatie op een gestructureerde manier 
wordt opgeslagen. Het PRIMS dient over een open structuur te beschikken, zodat de 
informatie in het PRIMS gelijktijdig door meerdere gebruikers kan worden opgevraagd 
op geografisch gespreide locaties. 

Het PRIMS bevat tevens een verklaring voor het opstellen van de regel en een suggestie 
gedaan worden voor een alternatieve keuze, die leidt tot een beter maakbaar ontwerp. 
Daarnaast beschikt het PRIMS over boetes en wegingsfactoren voor verschillende 
ontwerpregels. De ontwerpregels kunnen worden geclassificeerd volgens de volgende 
classificatie: generiek, proces generiek, proces specifiek, machine generiek, machine 
specifiek, tooi generiek, tooi specifiek, dimensies, toleranties, oppervlakte afwerking. 

4.6 Productinformatiemodel (PIM) 
De keuzes die de ontwerper maakt ten aanzien van het productontwerp worden 
opgeslagen in het 'productinformatiemodel'. Naast het opslaan van informatie dient het 
'productinformatiemodel' tevens als informatie transportmiddel tussen de verschillende 
delen van het productontwikkelingsproces en het voortbrengingsproces. Het 
'productinformatiemodel' dient een open structuur te hebben, zodat het begrepen wordt 
in ieder onderdeel van het proces. Dit zijn niet alleen CAD/ CAM systemen, maar ook 
mensen. 

Geconcludeerd kan worden dat het toepassen van 'design for manufacturing' bestaat uit 
ontwerpcoördinatie en -evaluatie. Dit alles wordt continu en volledig geautomatiseerd 
uitgevoerd, met ondersteuning wordt een productinformatiemodel en het PRIMS. Het 
PRIMS bevat ontwerpregels, informatie om een maakbaarheidgetal te berekenen, een 
procesmodel en informatie ter verbetering van het productontwerp. Het kwantificeren van 
de maakbaarheid kan op verschillende manieren uitgevoerd worden en dient 
overeengekomen te worden met de klant. Nu een ideaal DFM systeem is geformuleerd, 
wordt in hoofdstuk 5 een toepassing van een DFM systeem voor NAA afgeleid. 
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Hoofdstuk 5 - Procesontwerp 

5.1 Inleiding 
In het procesontwerp wordt het objectontwerp vertaald naar de praktijksituatie. Hiertoe 
zullen in paragraaf 5.2.1 de eisen en randvoorwaarden afgeleid worden waaraan het DFM 
systeem moet voldoen. Vervolgens zullen in paragraaf 5.2.2 tot en met 5.2.4 invulling 
worden gegeven aan het DFM systeem. 

5.2 Implementatie van het DFM systeem 
De klanteneisen en -wensen zijn alleen dan uitvoerbaar en de productkarakteristieken 
alleen dan realiseerbaar, wanneer er een specifieke invulling aan gegeven wordt. Om 
specifieke invulling afte kunnen leiden, wordt eerst een analyse van het 
toepassingsgebied gemaakt. Deze wordt beschreven in paragraaf 5.2.1 . 

5.2.1 Analyse van het toepassingsgebied 
Naast de eisen die de opdrachtgever stelt aan het DFM systeem kunnen uit een analyse 
van het toepassingsgebied aanvullende eisen gehaald worden voor de uitvoering van het 
systeem. 

5.2.1.1 De markt 
In hoofdstuk 3 is de 'design for manufacturing' methodologie geïntroduceerd evenals het 
achterliggende model van het productontwikkelingsproces. Zoals aangegeven in 
paragraaf 1.2 heeft NAA twee grote klanten, ASML en Philips Medical Systems, die 
ongeveer ./o van de omzet genereren en een aantal kleinere klanten. Het op te zetten 
DFM systeem moet zowel om kunnen gaan met productontwikkelingprocessen en 
productontwerpen van grote als van kleine klanten. Tevens dient het DFM systeem om te 
kunnen gaan met productontwikkelingsprocessen en productontwerpen van nieuwe 
klanten. 

Er zit momenteel veel variatie in aangeboden productontwerpen en achterliggende 
productontwikkelingsprocessen. Dit betreft variaties in gebruikte CAD systemen, 
technische productdocumentatie, omvang van ontwerpafdelingen, professionaliteit van 
ontwerpafdelingen, aanwezige kennis op ontwerpafdelingen en gehanteerd dataformaat 
voor de productontwerpen. Ook de productontwikkelingsprocessen en productontwerpen 
van nieuwe klanten moeten kunnen worden gehanteerd door het nieuwe systeem. Bij 
nieuwe klanten kan gedacht worden aan het aanbieden van een 'design for 
manufacturing' analyse als een op zichzelf staande dienst, waarbij de opdrachtgever niet 
overgaat tot het daadwerkelijk produceren van het productontwerp bij NAA. 
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Het DFM systeem dient om te kunnen gaan met al deze verschillende 
productontwikkelingsprocessen en aangeboden productontwerpen. Dit vraagt om een 
flexibel DFM systeem. 

5.2.1.2 Risico's 
Verder brengt het introduceren van een nieuwe dienst altijd een aantal risico's met zich 
mee. Deze risico's zijn zowel financieel als technologisch. Het financiële risico bestaat 
uit de investering die gedaan moet worden om het DFM systeem te realiseren. Deze 
investering moet zich uiteraard op termijn wel terugbetalen. Bij de twee grote klanten die 
NAA heeft, zal deze investering eerder rendabel zijn, dan bij de kleinere klanten. 

Daarnaast bestaat er een technologisch risico. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
technologie zich nog niet bewezen heeft. Er is nog geen historie bekend die laat zien wat 
de behaalde voordelen van het toepassen van het DFM systeem zijn. Ook kan op basis 
van beschikbare informatie moeilijk gekwantificeerd worden wat de te verwachten 
voordelen van het invoeren van het DFM systeem zullen zijn. 

5.2.1.3 Afspraken met de klant 
Voor het opzetten van het DFM systeem zullen uiteraard afspraken met de klant gemaakt 
moeten worden. Hierbij dient vastgelegd te worden welke zeggenschap NAA krijgt over 
het productontwerp en welke invloed NAA krijgt in het productontwikkelingsproces van 
de klant. Hierbij is het interessant te kijken naar de huidige afspraken met klant en welke 
mogelijkheden deze afspraken bieden. Hierbij wordt gekeken naar de afspraken met 
ASML en Philips Medica! Systems, aangezien de overige klanten slechts een klein deel 
van de omzet genereren. 

ASML heeft aangegeven interesse te hebben in het toepassen van de kennis over 
maakbaarheid van NAA. ASML is bereid hiervoor een nauwere samenwerking aan te 
gaan met NAA. Bij Philips Medica! Systems ligt de situatie anders. Philips Medica! 
Systems ziet de huidige samenwerking als voldoende en wenst de samenwerking niet 
verder te intensiveren als het gaat om het toepassen van 'design for manufacturing'. Daar 
staat tegenover, dat de huidige afspraken tussen Philips Medica! Systems en NAA verder 
gaan dan de afspraken tussen ASML en NAA. Binnen de huidige afspraken tussen 
Philips Medica! Systems en NAA is het al goed mogelijk het DFM systeem gedeeltelijk 
toe te passen. 

Dit komt voort uit de afspraken die Philips Medica! Systems met NAA heeft over het 
toepassen van 'design for testibility' (DFT). Op basis van dezelfde data, als momenteel 
DFT wordt toegepast, kan 'design for manufacturing' toegepast worden. Dit leent zich 
echter alleen voor het toepassen van het verifiëren van het productontwerp. Dit biedt dus 
bij zowel ASML als Philips Medica! Systems goede mogelijkheden voor het aangaan van 
een samenwerking zodat het DFM systeem toegepast kan worden. 
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Bij het opzetten van het DFM systeem is het tevens belangrijk om draagvlak onder de 
werknemers van de klant te realiseren. In hoeverre het systeem succesvol is, hangt ook 
van de naleving van de ontwerpregels af. Momenteel worden de regels in CAD systemen 
ook al vaak overschreden. Dit kan tot maakbaarheidproblemen leiden. De 
productontwerper wordt hier niet op aangesproken. Het is belangrijk dat de ontwerper 
inzicht krijgt in de voordelen die het naleven van ontwerpregels heeft. Tevens is het van 
belang dat de klant vertrouwen krijgt in zowel de technologie als de voordelen die 
behaald kunnen worden met het toepassen van 'design for manufacturing'. 

5.2.1.4 Mogelijkheden huidige middelen 
Voor het opzetten van het DFM systeem is het eveneens noodzakelijk om de in het 
productontwikkelingsproces gebruikte systemen te beoordelen op vereiste functionaliteit. 
In paragraafbijlage 10 een 'quality function deployment' voor CAD systemen 
gepresenteerd. Er is nagegaan in hoeverre de huidige door klant gebruikte CAD systemen 
de vereiste functionaliteit ondersteunen. Hierbij is uitgegaan van de momenteel op de 
markt verkrijgbare pakketten. Er zijn producteigenschappen uit de 'quality function 
deployment' beoordeeld, waarbij de producteigenschap 'gekoppeld aan externe 
databases' in vier categorieën is opgedeeld. Dit is gedaan omdat hier binnen de CAD 
pakketten eveneens onderscheid in wordt gemaakt. 

Er kan geconcludeerd worden de meeste pakketten over een groot deel van de vereiste 
functionaliteit beschikken. Er is echter niet met zekerheid te zeggen of de vereiste 
functionaliteit van het DFM systeem ook als zodanig binnen het CAD systeem uitgevoerd 
kan worden. Dit zal nader onderzocht moeten worden. Tevens beschikken CAD 
pakketten over de mogelijkheid om ontwerpregels toe te passen of een 'design for 
manufacturing' module van een derde partij toe te passen. Nadeel hiervan is dat de 
functionaliteit alleen beperkt blijft tot verificatie. 

Verder vraagt het voorgestelde DFM systeem om het programmeren van een CAD 
systeem specifieke oplossing. Dit vergt een aanzienlijke investering en wijkt af van de eis 
van een generieke oplossing (zie figuur 12). De trend in CAD systemen is dat er in 
toenemende mate gestandaardiseerd wordt en de programma's in toenemende mate een 
open structuur krijgen. Hierdoor wordt het gebruiken van centrale databases makkelijker 
en om een universele 'design for manufacturing' module voor CAD pakketten te 
programmeren. 
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5.2.1.5 Interne organisatie 
Bij het invoeren van een nieuw systeem is belangrijk te kijken naar de mogelijkheden en 
beperkingen die de interne organisatie heeft bij de implementatie van het betreffende 
DFM systeem. Zoals beschreven in paragraaf 3.2.4 , bestaat de in te voeren DFM 
methode uit een vijftal onderdelen. Hier zullen een drietal van de onderdelen besproken 
worden met betrekking tot de interne organisatie. 
Op de onderdelen coördinatie en PIM zal niet worden ingegaan, aangezien dit onderdelen 
zijn die zich bij de klant bevinden. Verder wordt nog kort naar de mogelijkheden gekeken 
die de interne organisatie biedt voor het uitvoeren van het opzetten van het DFM systeem. 

Eerste zal het PRIMS en de input met betrekking tot de interne organisatie besproken 
worden. Zoals in paragraaf 3.3 wordt beschreven, heeft NAA een aantal kennisbronnen. 
Er wordt geconcludeerd, dat de kennisbronnen kennis en informatie bevatten over 'design 
for manufacturing', maar dat de kennis slechts zeer beperkt als zodanig herkenbaar of 
bruikbaar is. Kennis zal dus anders opgeslagen moeten worden. Dit vraagt om een 
aanpassing van de werkmethoden en opslagsystemen. Vervolgens dient deze kennis 
omgezet te worden in ontwerpregels. Deze ontwerpregels dienen eveneens opgeslagen te 
worden in een systeem, het PRIMS. Hiermee dient ervaring opgedaan te worden. Net 
zoals ieder proces is ook op dit proces een leercurve van toepassing. 

Met betrekking tot verificatie zijn er interessante mogelijkheden binnen NAA. Zoals 
beschreven in paragraaf 3.3.3 , beschikt NAA over een software pakket dat in staat is een 
vorm van verificatie uit te voeren. Gezien de eis (zie figuur 11) dat het systeem lage 
aanschaf-, onderhoud en integratiekosten moet hebben lijkt het met bestaande middelen 
toepassen van verificatie een goede optie voor het uitvoeren van het project. In paragraaf 
5.2.3 zal hier verder op ingegaan worden. 

De inrichting van de organisatie van NAA is gebaseerd op de gemiddelde vraag. Zo ook 
het aantal werknemers. Dit houdt in dat in drukke periodes alle zeilen bijgezet moeten 
worden om de dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. In rustige periodes blijft er 
echter tijd over om projecten op te starten. Gezien de eis (zie figuur 11) dat het systeem 
lage aanschaf-, onderhoud- en integratiekosten moet hebben lijkt het met eigen mensen 
uitvoeren van het project de beste optie. Dit wordt nog verder versterkt doordat er veel 
kennis aanwezig is bij de werknemers (paragraaf 3.3 .1 ). Deze werknemers kunnen dan 
uiteraard deelnemen, of betrokken worden bij het projectteam dat de implementatie van 
het DFM systeem uit gaat voeren. 

5.2.1.6 Gefaseerde invoer 
Uit de bovenstaande analyse is n&ar voren gekomen dat het invoeren van het DFM 
systeem zoals beschreven in paragraaf 5.4 risico's met zich meebrengt. Om deze risico's 
te spreiden wordt een gefaseerde invoer van het DFM systeem voorgesteld. Het DFM 
systeem zoals voorgesteld in paragraaf 5.4 kent twee toepassingsgebieden: coördinatie en 
validatie. Er kan voor gekozen worden in eerste instantie alleen validatie in 
geautomatiseerde vorm toe te passen. Dit heeft een aantal voordelen: 
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• De financiële risico's zijn gering. 
• De technologische risico's zijn gering. 

Zoals vermeld heeft NAA twee grote klanten. De huidige onderlinge contracten en 
afspraken met deze klanten bieden goede aanknopingspunten voor het opzetten voor een 
DFM systeem. Gezien de geringe omvang van de overige klanten en het grote belang dat 
ASML en Philips Medica! Systems voor NAA vertegenwoordigen, is het meest logische 
om het DFM systeem in te richten naar het productontwikkelingsproces, productontwerp 
en behoeften van ASML en Philips Medica! Systems. 

Naast technologische en financiële risico's, zitten er ook een aantal voordelen, die 
gerelateerd zijn aan de interne organisatie, aan het gefaseerd invoeren van het DFM 
systeem: 

• Er kan ervaring opgedaan worden bij het toepassen van 'design for manufacturing'. 
• Er kan tijd geïnvesteerd worden in de opbouw van een expertsysteem en ontwerpregels. 
• Sluit aan bij de inrichting van de organisatie van NAA. 
• Er bestaat al een systeem binnen NAA, dat de validatie uit kan voeren. 

Zoals aangegeven heeft het de voorkeur om bij NAA het in paragraaf 5.3 geïntroduceerde 
DFM systeem gefaseerd in te voeren. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn 
investeringsrisico's en technologische risico's. Tevens bestaan er in een aantal van de 
huidige CAD pakketten beperkingen voor het volledig geautomatiseerd toepassen van 
'design for manufacturing'. Daarnaast zal er voor ieder CAD pakket, een specifieke 
oplossing geprogrammeerd moeten worden. Dit vergt een aanzienlijke investering. Het is 
echter ook mogelijk om het systeem gedeeltelijk geautomatiseerd en gedeeltelijk 
handmatig uit te voeren. Om de ontwerper te ondersteunen in het 
productontwikkelingsproces kan de coördinatie bestaan uit een document dat het 
productontwikkelingsproces ondersteund. Hier wordt in paragraaf 5.2.2 verder op 
ingegaan. Bajaj et al. (2003) beschrijft gedeeltelijk een dergelijke gefaseerde invoer. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een commercieel verkrijgbaar verificatiesysteem. 
Voor overdracht van informatie tussen de ontwerpomgeving en het verificatiesysteem 
wordt gebruik gemaakt van het STEP AP210 protocol. Deze oplossing is deels gebaseerd 
op een commercieel verkrijgbare oplossing van lksoft (zie www.lksoft.com). Ook Zuken 
levert commercieel verkrijgbare 'design for manufacturing' software. In onderstaande 
tekst wordt nagegaan wat de beste invulling voor een gefaseerde invoer van het DFM 
systeem voor NAA uit bestaat. 

5.2.2 Ontwerpcoördinatie 
Voor de invulling van de in paragraaf 5.3 geïntroduceerde DFM methode is nagegaan 
welke keuze-elementen tijdens het productontwerp invloed hebben op de maakbaarheid. 
Vervolgens is aangegeven, volgens de in bijlage 12 gedefinieerde generieke 
ontwerpactiviteiten aan welke parameters van betreffende ontwerpelementen invulling 
wordt gegeven tijdens een bepaalde ontwerpactiviteit Deze staan uitgewerkt bijlage 9. 
Vervolgens staan in bijlage 14 productspecifieke ontwerpregels genoemd. 

43 



Deze parameters zijn gedefinieerd op basis van zowel documentatie die intern 
beschikbaar is als bij de klant. Deze parameters zijn geschikt om weergegeven te worden 
in 'unified modeHing language' formaat, zoals beschreven in bijlage 16. Dit houdt in dat 
uit de parameters op eenvoudige wijze ontwerpspecificaties voor het DFM systeem 
gehaald kunnen worden. 

Ontwerpcoördinatie is gericht op het aansturen van alle uit te voeren activiteiten in het 
productontwikkelingsproces. Een onderdeel hiervan is het verschaffen van informatie aan 
de ontwerper, die hem in staat moet stellen een beter maakbaar ontwerp te maken. Dit 
kan echter ook gedaan worden door de ontwerper te scholen in wat wel en niet goed 
maakbaar is. 

5.2.3 Ontwerpevaluatie 
Zoals aangegeven in paragraaf 4.3 kan evaluatie van een productontwerp op meerdere 
manieren toegepast worden. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met restricties en 
met 'fuzzy regels'. Het werken met 'fuzzy regels' maakt het mogelijkheid de 
maakbaarheid te kwantificeren. Aangezien NAA over data beschikt waarmee invulling 
kan worden gegeven aan het toepassen van 'fuzzy regels' is deze methode uitgewerkt in 
bijlage 19 tot en met bijlage 22. 

De waardering van de verschillende parameters is uitgevoerd door de process engineers. 
Aan iedere parameter is een score op een schaal van 1 tot 5 is toegekend. De 'fuzzy 
regels' zijn opgedeeld in een viertal domeinen: reflowsolderen, golfsolderen en 
reparatiesolderen. Deze indeling is gemaakt omdat de waardering van keuzes ten aanzien 
van parameters afhankelijk is van de gehanteerde productietechnologie. Binnen ieder 
domein wordt een viertal ontwerpelementen onderscheiden: PCB, componenten, design 
en betrouwbaarheid. 

De in bijlage 19 tot en met bijlage 22 gedefinieerde parameters zijn geschikt om een 
handmatige verificatie uit te voeren van een productontwerp. Het handmatig verifiëren 
van een productontwerp is echter zeer tijdsintensief. Het geniet de voorkeur om het 
verifiëren van het productontwerp geautomatiseerd uit voeren. Hiervoor is een systeem 
benodigd dat digitale informatie van productontwerpen in kan lezen. Deze digitale 
informatie van productontwerpen wordt 'technische productdocumentatie' genoemd. 
Verder dient het verificatiesysteem de vereiste verificatieactiviteiten uit te kunnen voeren 
(zie paragraaf 4.3). 

In paragraaf 5.2.1.6 wordt voorgesteld een gefaseerde invoer van het in hoofdstuk 4 
voorgestelde DFM systeem. Het DFM systeem dient zo ingericht te worden, dat het ook 
bruikbaar is bij een verdergaande toepassing van het DFM systeem. 
Of waneer productontwerpen van andere klanten dan ASML en Philips Medica] Systems 
geverifieerd gaan worden. Tevens heeft de opdrachtgever zelf als eis gesteld, dat het 
DFM systeem bedrijfsonafhankelijk moet kunnen opereren. Ook het opbouwen van de 
ontwerpregels is erg tijdsintensief. 
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Met het oog op de toekomst dienen de opgeslagen ontwerpregels ook gebruikt te kunnen 
worden met andere software pakketten en op andere locaties. De opslagmethode moet 
ook het gelijktijdig gebruik van meerdere software pakketten op geografisch gespreide 
locaties ondersteunen. De keuze voor een PRIMS dat centraal geplaatst wordt, in plaats 
van bijvoorbeeld aan iedere gebruiker een lokale kopie te geven heeft te maken met 
intellectueel eigendom. Hier wordt in paragraaf 5 .2.5 verder op ingegaan. 

Binnen NAA is een CAM systeem beschikbaar dat beschikt over een verificatie 
functionaliteit. Dit pakket heeft Valor Enterprise 3000 (zie paragraaf 3.3.3 ). Ook is het 
systeem in staat met veel verschillende dataformaten, waarin een 'technische 
productdocumentatie' voor kan komen, om te gaan. Er kleven zowel voor- als nadelen 
aan het gebruik van dit pakket. 

Voordelen: 
• Valor Enterprise 3000 hoeft niet aangeschaft te worden. 
• Werknemers zijn al gedeeltelijk bekend zijn met het pakket. 
• Valor Enterprise 3000 wordt al in andere delen van Neways toegepast, waar ook al 

'design for manufacturing' regels beschikbaar zijn. 

Nadelen: 
• In Valor Enterprise 3000 is het niet mogelijk is op eenvoudige wijze additionele 

functionaliteit aan het pakket toe te voegen. 
• Valor Enterprise 3000 maakt geen gebruik van een open database structuur. 
• Valor Enterprise 3000 kan slechts gedeeltelijk de evaluatie uitvoeren zoals beoogd in de 

voorgestelde DFM methode. Het is alleen in staat de eerste van de drie genoemde 
verificatieactiviteiten uit te voeren. 

• De verificatiemogelijkheid van Valor Enterprise 3000 richt zich op een specifieke manier 
van verificatie, die niet alle typen regels kan verifiëren. 

Het compleet geautomatiseerd verifiëren van een productontwerp vergt een uitgebreide 
set aan ontwerpregels. Ook al is een dergelijk uitgebreide set aan ontwerpregels 
aanwezig, er blijven altijd ontwerpelementen die door mensen beoordeeld dienen te 
worden. Aangezien NAA nog niet over een uitgebreide set ontwerpregels beschikt en er 
bij het toepassen van 'design for manufacturing' altijd menselijke interactie noodzakelijk, 
kan er voor gekozen worden toch gebruik te maken van Valor Enterprise 3000. 
Verificatieactiviteiten 2 en 3 dienen dan wel door aanvullende systemen of mensen 
uitgevoerd te worden. 

5.2.4 Informatiemodel 
Het 'productinformatiemodel' dient geschikt te zijn voor het toepassen van 'design for 
manufacturing' verificatie. Aangezien gekozen is voor een gefaseerde invoering van het 
DFM systeem zal de 'technische productdocumentatie' moeten worden overgezet naar 
een systeem dat de verificatie uit kan voeren. Voor het overzetten van de 'technische 
productdocumentatie' wordt een data container gebruikt. 
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- ------------------------

Een data container is een standaard mappenstructuur waarin informatie betreffende 
ontwerpelementen in vaste mappen staat. Naast het ontwerpen van een data container kan 
er ook gebruik gemaakt worden van een data container die momenteel al beschikbaar is. 
De 'technische productdocumentatie' wordt opgeslagen in een data container. Aan de 
data container worden eisen gesteld. De data container moet namelijk zodanig 
opgebouwd zijn, dat alle in het ontwerpproces en voortbrengingsproces gebruikte 
softwarepakketten om kunnen gaan met de data container. Hiervoor is dus een 
standaardisatie vereist. 

Binnen de markt zijn er momenteel drie van dergelijk standaarden voor data containers 
voor de overdracht van data van de CAD omgeving naar de CAM omgeving, namelijk 
GenCADX, ODB++ en STEP AP210. De standaarden komen van verschillende 
concurrerende organisaties. De ontwikkelaars van de GenCADX en ODB++ standaard 
hebben echter de handen ineen geslagen en een openstandaard ontwikkeld, namelijk de 
IPC 2581 standaard. Het voordeel van deze standaard is, dat deze door de gehele keten 
gebruikt kan worden. Verder sluit het goed aan bij de bestandsformaten die CAD/ CAM 
systemen aan kunnen. Ook adresseert het andere problemen die spelen op het gebied van 
technische productdocumentatie, zoals versiebeheer en wijzigingsbeheer. 

5.2.5 Kennis en informatie 
In paragraaf 3.3 worden de kennisbronnen binnen NAA geïnventariseerd die kennis 
bevatten over 'design for manufacturing'. Vervolgens wordt geïnventariseerd waar de 
kennis uit bestaat in de kennisbronnen. Tenslotte wordt beoordeeld of de kennis geschikt 
is om toegepast te worden in een DFM systeem. De beoordelingmethode, die gehanteerd 
wordt om te bepalen of kennis geschikt om toegepast te worden in een DFM systeem, is 
tevens een norm van hoe kennis opgeslagen dient te worden. Hier is in paragraaf3.2.5, 
3.2.6 en 3.3.6 op ingegaan. 

Daarnaast worden er door de invulling aan de gehanteerde DFM methode en het DFM 
systeem eisen gesteld aan de opslag van kennis. Voor het kunnen toepassen van kennis en 
informatie zijn een aantal eisen afgeleid aan het DFM systeem en het PRIMS. De kennis 
en informatie voor het toepassen van 'design for manufacturing' wordt opgeslagen in het 
PRIMS. Het bestaat uit een aantal databases. De gebruikte databases in het PRIMS 
dienen gebaseerd te zijn op een open standaard, zodat de database aan alle CAD- of 
verificatiepakketten gekoppeld kan worden. Hierdoor hoeft niet voor ieder CAD- of 
verificatiepakket een nieuwe database ontworpen te worden. Voor het toepassen van 
kennis en informatie in 'design for manufacturing' systemen dient deze kennis en 
informatie omgezet worden in parameters en ontwerpregels in een open database. In 
bijlage 18 worden een aantal regels afgeleid voor het opstellen van ontwerpregels. 

Kennis en informatie die uit kennisbronnen dient opgeslagen te worden in een expert 
systeem. Hierdoor is de kennis vrij voor iedereen toegankelijk en interpreteerbaar. 
Hierdoor worden medewerkers eerder uitgenodigd om hun kennis op te slaan en te delen. 
Dit is uiteraard niet het geval wanneer kennis en informatie zich in de vorm van regels in 
computertaal zich in een database bevinden. 
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Hoewel de grootste kennisbron (kwaliteitsdata) een te laag detailniveau heeft om 
ontwerpregels afte leiden zijn er in de laatste maanden wel stappen in de goede richting 
gezet. Zo is er per I mei 2006 een nieuw kwaliteitssysteem ingevoerd (SMILE). Dit 
nieuwe kwaliteitssysteem kent een hoger detailniveau. Totdat deze kennisbron voldoende 
data bevat om analyses te kunnen doen om oorzaken van kwaliteitsproblemen vast te 
stellen en daaruit ontwerpregels afte leiden zal een andere oplossing gevonden moeten 
worden voor het opstellen van ontwerpregels. Ten eerste kan er gebruik gemaakt worden 
van de kennis in 'ECR's', '8D's' en 'SCAR's' ook al is de hoeveelheid data in deze 
kennisbronnen niet heel groot. Verder kan er aan de werknemers gevraagd worden hun 
kennis op papier te zetten. Vervolgens kunnen hieruit ontwerpregels afgeleid worden. 

Beslismodel 
Er dient menselijke interactie aan te pas te komen om de kennis en informatie om te 
zetten in ontwerpregels. Deze mensen gaan regels opstellen die toegepast gaan worden op 
productontwerpen van de klant. Er dient met de klant overeengekomen te worden welke 
beslissingbevoegdheden NAA krijgt over productontwerpen en in het 
productontwikkelingsproces. Hier kan op verschillende manieren invulling aan worden 
gegeven. NAA kan beslissingsbevoegdheid krijgen in het productontwikkelingsproces. 
Waarbij NAA verantwoordelijkheid draagt voor de maakbaarheid van productontwerpen. 
Ook kan de klant deelnemen aan het opstellen van ontwerpregels. 

Intellectueel Eigendom (lP) 
De kennis en informatie die binnen NAA aanwezig is over 'design for manufacturing' 
heeft een zekere waarde. Het ontwerpen van producten die goed maakbaar zijn heeft niet 
alleen voordelen voor NAA, maar ook voor de klant. Hiermee creëert NAA extra 
toegevoegde waarde ten opzichte van de momenteel aangeboden diensten. Dit versterkt 
de concurrentiepositie van NAA. De ontwerpregels geven het DFM systeem haar kracht. 
Het is bij de inrichting van het DFM systeem en de toepassing daarvan van de 
ontwerpregels belangrijk te beseffen, dat het intellectueel eigendom van de ontwerpregels 
bij NAA ligt. Het verdient de voorkeur de ontwerpregels op een server te plaatsen die 
eigendom is van. Hiermee wordt een afhankelijkheid van de klant naar NAA gecreëerd 
en een nieuwe dienst opgebouwd. 

5.2.6 PRIMS 
Bij de keuze voor de opbouw van het PRIMS dient er voor gekozen te worden dat het 
PRIMS zodanig ingericht wordt, dat het ook toepasbaar is wanneer overgegaan wordt tot 
een verdere invoering van het DFM systeem. Een andere optie is dat het PRIMS 
eenvoudig te migreren is, zodat de toepassingmogelijkheden uitgebreid kunnen worden. 
Valor Enterprise 3000 heeft een erg gesloten structuur. Er kan overwogen worden om een 
verificatieprogramma van een ander bedrijf aan te schaffen, dat wel een open database 
ondersteunt en eventueel over programmeermogelijkheden beschikt. 
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Het is bij het aanmaken van ontwerpregels belangrijk om doelgericht te werk te gaan, 
zodat specifieke probleemgebieden geadresseerd kunnen worden. Dit is alleen mogelijk 
bij bestaande klanten, aangezien hier op basis van historische gegevens foutgegevens 
geanalyseerd kunnen worden. Naar ontwerpspecifieke ontwerpregels kunnen ook regels 
specifiek voor een productieproces gedefinieerd worden. 'Design for manufacturing' kan 
ook als dienst aangeboden worden, waarbij de klant niet overgaat tot productie van het 
productontwerp bij NAA. Hiervoor dient ook een generieke set aan ontwerpregels 
beschikbaar te zijn. Deze regels kunnen gebaseerd worden op een standaardisatie, zoals 
bijvoorbeeld IPC. 

Dit geeft antwoordt op deelvraag 8. Geconcludeerd kan worden dat het DFM systeem 
gefaseerd ingevoerd dient te worden. Dit houdt in dat de ontwerpcoördinatie door middel 
van een document of een aparte tooi ondersteund wordt. Voor de ontwerpverificatie kan 
gebruik gemaakt worden van een binnen een bedrijf aanwezig systeem. Dit systeem heeft 
echter een gesloten structuur wat als nadeel gezien kan worden voor mogelijkheden om 
de kennis, die opgeslagen wordt in het systeem ook in andere systemen (CAD/ CAM) toe 
te passen. Andere commercieel verkrijgbare verificatiesoftware dient ook overwogen te 
worden. Voor de overige twee onderdelen van ontwerpevaluatie, kwantificatie en 
verbeteren, dienen aanvullende tools ontwikkeld te worden. Voor dataoverdracht tussen 
het CAD systeem en het verificatiesysteem, dient een standaard gekozen te worden. 
Hierbij biedt de IPC 2581 standaard de beste mogelijkheden. 

5.3 Voor- en nadelen van het invoeren van het DFM systeem 
De voordelen van toepassing van de specifieke inrichting van het DFM systeem zoals 
beschreven in dit onderzoek bestaan vooral uit het sluiten van de kwaliteitsloop (zie 
figuur 4), zowel intern als naar de klant toe. Ook bewerkstelligt het een betere opslag en 
management van kennis en informatie. Verder stelt het NAA in staat de kwaliteit van 
inkomende productontwerpen te controleren en te verbeteren. Aangezien de kosten en de 
tijd, die gemoeid zijn met het wijzigen van het productontwerp, exponentieel stijgen 
naarmate het productontwerp vordert (Viganti, 1997) is het zaak het productontwerp zo 
vroeg mogelijk in het productontwerpproces te evalueren. Tevens wordt er geïnvesteerd 
in het verder integreren van de bedrijfsprocessen. Hierdoor wordt de klantrelatie 
verstevigd, wat een van de doelstellingen van NAA is. 

Het toepassen van 'design for manufacturing' stelt NAA in staat oorzaken van kwaliteits
' doorlooptijd- en kostprijsproblemen zowel intern als extern terug te koppelen. Tevens 
ontstaat er een lerende organisatie zowel bij NAA als bij de klant. Bij NAA wordt kennis 
opgebouwd en vastgelegd over maakbaarheid. Daarnaast leert een ontwerper wat de 
invloed van zijn keuzes is op de maakbaarheid van het productontwerp. Deze vorm van 
toepassen van 'design for manufacturing' leidt tot een vorm van kennismanagement. In 
dit onderzoek wordt er niet gestreefd naar het bieden van een oplossing voor 
kennismanagement voor de gehele organisatie. Toch kan er gesteld worden dat een betere 
analyse van beschikbare data en de opslag van data op een gestructureerde manier leidt 
tot een beter inzicht en toegankelijkheid van de beschikbare kennis en informatie. 
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Een verder voordeel is dat de geboden oplossing uitgaat van bestaande middelen en 
daardoor direct opgezet kan worden. Tevens maakt het model van Van Vliet (2001) 
gebruik van ontwerpcoördinatie. Dit sluit goed aan bij de doelstelling van het bedrijf om 
eerder in het productontwikkelingsproces bij het productontwerp betrokken te worden. 
Een nadeel van de geboden oplossing is dat de implementatie van de oplossing niet 
uitgebreid beschreven wordt. 

Dit geeft antwoord op deelvraag 9. Hierover kan nog opgemerkt worden dat het 
kwantitatief onderbouwen van het invoeren van het DFM · 
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Hoofdstuk 6 - Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de opdrachtforrnulering. Tevens wordt 
aangegeven wat dit onderzoek tot nog toe heeft opgeleverd. Tenslotte zullen 
aanbevelingen worden gedaan. 

Opdrachtformulering 
Dit onderzoek heeft zich, in opdracht van NAA, gericht op het onderzoeken van de 
volgende opdrachtforrnulering: 

Na het bestuderen van de theorie en analyse van de bevindingen zijn in hoofdstuk 3 een 
aantal deliverables afgeleid voor het objectontwerp en procesontwerp: 

1. Het afleiden van een ideaal DFM systeem 
2. Een productspecifieke invulling geven aan het DFM systeem 
3. Het opstellen van productspecifieke informatiemodellen 
4. Het geven van een invulling aan een DFM systeem voor NAA. 

Hiermee wordt zowel een aangegeven waar een DFM systeem uit bestaat en wat er 
mogelijk is op dit gebied. Vervolgens wordt een invulling van het DFM systeem naar de 
PCA assemblage gemaakt. Het DFM systeem kan toegepast worden voor ieder product in 
de elektronica assemblage. Vervolgens is afgeleid hoe invulling kan worden gegeven aan 
een DFM systeem. 
1. Op basis van referenties in de literatuur is een ideaal DFM systeem afgeleid. Hierbij zijn een 

vijftal aspecten aan een DFM systeem onderkend: ontwerpcoördinatie, evaluatie, 
productinformatiemodel, product realisatie informatie management systeem en input 
(PRIMS). De werking van het systeem is volautomatisch, volcontinu en geïntegreerd in het 
CAD systeem. 

2. De ontwerper maakt keuzes in het ontwerpproces tijdens het uitvoeren van een 
ontwerpactiviteit Deze keuzes kunnen uitgedrukt worden in parameters. Het complete 
ontwerp is uitgedrukt in deze parameters. Deze parameters zijn gekoppeld aan specifieke 
activiteiten. De gekozen parameters hebben tevens invloed op het maakbaarheidgetaL 
Daarom zijn bij de activiteiten ontwerpregels gedefinieerd. 

3. De productspecifieke invulling bestaat uit het toewijzen van modelleren van het product en 
het productieproces middels een 'unified rnadelling language'. Het 'unified rnadelling 
language' bestaat uit een aantal domeinen, aan ieder domein zijn parameters toegekend. Deze 
parameters zijn vervolgens gekoppeld aan generieke ontwerpactiviteiten. Hierdoor is een 
productinformatiemodel en PRIMS ontstaan. Het PRIMS bestaat echter ook uit ontwerpregels 
en gegevens benodigd voor het kwantificeren en verbeteren van het productontwerp. 

4. Gezien de organisatie van de afdeling engineering, financiële beperkingen en risico's, 
technologische risico's en relationele risico's wordt een gefaseerde hybride invoering van het 
DFM systeem voorgesteld. Dit houdt in dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van 
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bestaande middelen voor het invoeren het DFM systeem. Zo zal voor de ontwerpcoördinatie 
gebruik gemaakt worden van papieren document of een tooi. Praktisch gezien is 
ontwerpverificatie met behulp van Valor Enterprise 3000 de meest voor de hand liggende 
keuze. De kwantificatie en verbetervoorstellen zullen gebeuren op basis van nog te 
ontwikkelen tools. 

Evaluatie 
Voor de evaluatie zullen de vier deliverables uit bovenstaande wederom besproken 
worden. 
I. Het afleiden van een ideaal DFM systeem heeft als doel NAA inzicht te verschaffen in de 

mogelijkheden op het gebied van het toepassen van 'design for manufacturing'. Hiervoor is 
wel een aanzienlijke investering nodig in de vorm van het programmeren van een maatwerk 
oplossing. Tevens dient een traject ingegaan te worden met klanten om een dergelijk systeem 
te implementeren. Dit is, gezien de risico's, momenteel geen goede optie voor NAA. Het 
biedt echter wel een perspectief naar de toekomst. 

2. De productspecifieke invulling biedt een goed uitgangspunt voor NAA om een document op 
te stellen oftool te programmeren om ontwerpcoördinatie toe te passen. Er moet echter wel 
opgemerkt worden dat het aantal geformuleerde ontwerpregels momenteel nog beperkt is. 
Tevens dient een dergelijk docwnent oftool uiteraard in overleg met de klant opgesteld te 
worden. 

3. Het 'unified modelling language' biedt een goed uitgangspunt voor het ontwerpen van een 
PRIMS. Het is een goede manier om de werking van het DFM systeem inzichtelijk maken. 
Tevens geeft het een goed inzicht in de onderlinge relaties van informatie. 

4. Er is uiteindelijk gekozen voor een pragmatische benadering van het DFM systeem. Hierbij is 
voor het ontwerp van het DFM systeem veel gebruik gemaakt van bestaande middelen. 

Vervolgonderzoek 
Het onderzoek heeft helaas niet geleid tot direct een implementeerbare oplossing. 
Hiervoor zullen nog een aantal zaken uitgezocht moeten worden: 

• Kwaliteitsonderzoek 
• Doelen bepalen voor het toepassen van 'design for manufacturing' 
• Opstellen van ontwerpregels 
• Opzetten van een kennismanagement systeem 
• Kwantificeren van de voordelen van 'design for manufacturing' 

Dit onderzoek is niet gebaseerd op een doorlooptijd-, kwaliteit- ofkostenprobleem. Het 
doel van het opzetten van een DFM systeem is echter het verbeteren van de kwaliteit van 
een inkomend productontwerp, zodanig dat de doorlooptijd, kwaliteit verbeteren en 
kosten verlaagd worden. Om dit te bereiken dienen probleemgericht ontwerpregels 
gedefinieerd te worden. Hiervoor is een analyse van de kwaliteitsgegevens nodig. 
Hierdoor kunnen doelen bepaald worden voor het toepassen van 'design for 
manufacturing'. Om er voor te zorgen dat 'design for manufacturing' onderdeel wordt 
van de dagelijkse praktijk dienen werkwijzen aan gepast te worden en een 
kennismanagementsysteem opgezet te worden. Om de nieuwe dienst, die door het DFM 
systeem mogelijk gemaakt wordt, te verkopen, dienen de voordelen van het systeem beter 
in kaart te worden gebracht. 
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Epiloog 

Ter afsluiting volgt hier nog een terugblik op mijn afstudeerproject bij NAA. Het 
onderzoeksgebied van Design for Manufacturing, kennis management en informatie 
systemen was nieuw voor mij. Ik heb hier gedurende het onderzoek veel nieuwe kennis 
over opgedaan. Het integreren van de drie onderwerpen en het vinden van aansluitende 
literatuur op het toepassingsgebeid heeft veel tijd en moeite gekost. Hierover ben ik 
uitermate tevreden. Het vertalen van de gevonden referenties naar de praktijk was een 
grote uitdaging. Hier ben ik deels in geslaagd. De gevonden oplossing voldoet weliswaar 
aan de gestelde eisen en wensen en sluit goed aan bij de praktijksituatie, maar er is een 
verschil met de ideale situatie. Uiteindelijk denk ik dat mijn afstudeerproject en 
aanwezigheid een nuttige bijdrage heeft geleverd aan NAA. Na mijn afstuderen zal er een 
kick-off meeting gehouden worden om een projectteam op te stellen om het DFM 
systeem te gaan implementeren. 

Het helder op schrift stellen van mijn onderzoek is nog een hele kluif gebleken. Ik wil 
met name mijn twee bedrijfsbegeleiders, Gijs en Robert, en goede vrienden, Ilse en Marc, 
bedanken voor het doorlezen van mijn conceptverslagen. Verder wil ik mijn twee 
bedrijfsbegeleiders bedanken voor de begeleiding die ik van hen gekregen heb. Ook dank 
ik mijn vrienden en familie, die mij gesteund hebben bij mijn afstuderen. Ten slotte 
bedank ik nog mijn twee begeleiders van de universiteit, Ad de Ron en Allard Kastelein, 
voor het begeleiden van mijn afstudeer project. 

EmestLaman 
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Bijlage 1 Kwaliteitscijfers NAA 
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Bijlage 2 In het onderzoek gehouden 
Interviews 

Voor het verkrijgen van een beeld van NAA en een overzicht te krijgen van de kennis en 
informatie op het gebied van 'design for manufacturing', zijn een serie interviews 
gehouden met de medewerkers van de afdeling 'Engineering'. Voor het houden van de 
interviews is in alle gevallen een zelfde werkwijze gehanteerd. Alle interviews zijn van te 
voren voorbereid, door een vragenlijst op te stellen. Vervolgens is met de geïnterviewde 
deze vragenlijst doorlopen. Waar nieuwe vragen opgekomen zijn, tijdens het interview, 
zijn deze vragen ook gesteld. Vervolgens zijn alle interviews uitgewerkt om tot een te 
komen. De lijsten met vragen en gespreksverslagen, zijn buiten dit verslag gelaten. 
Hieronder volgt een lijst met geïnterviewde medewerkers en hun functie. 

Naam 
Eric Borghouts 
Marc Coenen 
Gijs van Dam 
Marco van Dongen 
Johan in het Groen 
John Hendriks 
Ben Hooijmaijers 

Wim Meeuwsen 
Tonny Verleg 

Functie 
Manufacturing engineer (NAA) 
Account engineer (NAA) 
Hoofd van de afdeling 'Engineering' (NAA) 
Planner (NAA) 
Account engineer (NAA) 
Manufacturing engineer (NAA) 
Hoofd van de subafdelingen 'Proces Engineering', 
'Manufacturing Engineering' en 'Technische Dienst'. 
(NAA) 
Account engineer (NAA) 
Test engineer (NAA) 

Vervolgens zijn er in de loop van het onderzoek nog aanvullende interviews gehouden 
om meer informatie over specifieke onderwerpen te verzamelen. Deze interviews zijn 
gehouden met onderstaande personen. De interviews zijn op dezelfde manier gehouden 
als de interviews die gehouden zijn in het initiële onderzoek. 

Naam 
Marcel van den Berk 
Erik Borghouts 
Marc Coenen 
Gijs van Dam 
Dimitri Filaktakis 
Jan Goossenaerts 
Ben Hooijmaijers 

Andre Kuijpers 
Nigel Martin 
Hans de Rooij 
Andre Verhoeven 
Christian Verscheijden 

Functie 
Electronic Development (ASML) 
Manufacturing engineer (NAA) 
Account engineer (NAA) 
Hoofd van de afdeling 'Engineering' (NAA) 
Senior PCB Design Engineer (Adeas) 
Universitair Docent, vakgroep Information Systems 
Hoofd van de subafdelingen 'Proces Engineering' , 
'Manufacturing Engineering' en 'Technische Dienst'. 
(NAA) 
Application Engineer (Neways Technologies) 
Application Engineer (Neways Technologies) 
Account engineer (NAA) 
Test engineer (NAA) 
Proces engineer (NAA) 
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Rian Witlox 
Cees Wouters 
Fred van der Zwart 

K waliteitsmedewerker (NAA) 
Application Engineer (Neways Technologies) 
Ontwerper (Neways Technologies) 
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Bijlage 3 Beschrijving van het begrip 'design 
for manufacturing' 

In deze bijlage wordt een definitie gegeven van 'design for manufacturing' . In de 
literatuur kan een groot aantal verschillende definities gevonden worden voor het begrip 
'design for manufacturing' . 

' design for manufacturing' is a philosophy that forms the basis of a common language 
between research, design and manufacturing (Stoll, 1991) 

'design for manufacturing' is an approach to design that fosters the simultaneous 
involvement of product design and process design (Venkatachalam et al. , 1993) 

'design for manufacturing' is a methodology that simultaneously considers design goals 
and constraints for products to be manufactured (Bakerjian, 1992) 

De drie bovengenoemde definities hebben allen gemeen dat ze een definitie van ' design 
for manufacturing' geven. Ze hebben echter allen een verschillende insteek: ' design for 
manufacturing' is een filosofie, een benadering of een methodologie. Een methodologie 
kan gedefinieerd worden als een theorie over de methoden, of als een reeks van 
gerelateerde methoden. Bakerjian gebruikt in zijn definitie de eerste betekenis van 
methodologie. Om 'design for manufacturing' toe te kunnen passen dient 'design for 
manufacturing' echter gedefinieerd te worden aan de hand van de tweede betekenis. Van 
Vliet leidt in zijn proefschrift een nieuwe definitie af. 

Design for Manufacturing is a methodology that strives fora high level of 
manufacturability ofthe product design via the following steps: 

4. Selection ofthe best combination ofmaterials, geometry and manufacturing 
method for all parts of the product, suited to fulfill the functional requirements of 
the product. 

5. A continuous evaluation ofthe manufacturability ofthe product design 
throughout the entire design process, via the stages of verification and 
quantification 

6. 'Optimization' of the manufacturability of all parts in the product, in order to 
ensure, improve and ease manufacturing. 

Manufacturability, ofwel maakbaarheid, is een prestatie-indicator (Bakerjian, 1992, 
Huang, 1996). De mate van maakbaarheid gebruikt kan worden om de prestatie van het 
productontwerp in een specifiek productieproces uit te drukken. Maakbaarheid kan 
uitgedrukt worden in een relatief getal, kosten en tijd. 

Bakerjian (1992) stelt dat de keuze van materialen en productieproces, productie aantal, 
globale vorm van het product en ontwerpspecificatie (eisen, afmetingen, toleranties, 
afwerking, tekeningen, etc.) samen de maakbaarheid van een product bepalen. 
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In stap 1 van de door Van Vliet geformuleerde definitie worden materialen, processen en 
het productieaantal vastgesteld.ln stap 2 en 3 worden respectievelijk de evaluatie en 
optimalisatie uitgevoerd op basis van de grove vorm van het productontwerp en de 
ontwerpspecificatie. Hieronder wordt in groter detail ingegaan op de vorm en de 
specificatie van het ontwerp. 

Verificatie van de maakbaarheid van het productontwerp is de eerste stap in de door Van 
Vliet gestelde definitie. Hij stelt dat het niet eenvoudig is om de maakbaarheid van een 
productontwerp te verifiëren. De mogelijkheden van hedendaagse productieprocessen en 
-technologieën zijn dermate flexibel en uitgebreid zijn, dat feitelijk ieder product ontwerp 
gemaakt kan worden als er maar genoeg moeite in gestoken wordt. Het doel van 'design 
for manufacturing', is het vinden van een effectieve productietechnologie die een 
minimum aan kosten en tijd met zich mee brengt. Om dit te bereiken zal een deel van een 
product zodanig ontworpen worden dat het optimaal maakbaar is op een standaard 
productieproces. Zodra een specifiek productieproces of productietechnologie gekozen is, 
kan de maakbaarheid van het productontwerp getoetst worden aan de beperkingen en 
mogelijkheden van dat specifieke productieproces. 

De volgende stap in het bepalen van de maakbaarheid is het kwantificeren van de 
maakbaarheid. Om in staat te zijn om de maakbaarheid van een productontwerp te 
bepalen is er methode nodig om de maakbaarheid in uit te drukken. Ten eerste leidt dit tot 
een objectieve evaluatie van het productontwerp. Ten tweede geeft het inzicht in 
noodzaak tot het verbeteren van de maakbaarheid van het productontwerp. Bakerjian 
(1992) stelt dat het bepalen van de maakbaarheid van een productontwerp een van de 
grootste obstakels in 'design for manufacturing' is. Verder geeft hij aan dat er geen 
eenduidige algemeen geaccepteerde manier bestaat om de maakbaarheid van een 
productontwerp te bepalen. 

3.1 Design for manufacturing 
Er bestaat geen formele DFM methode op een hoog abstractie niveau. Hierdoor moeten 
methoden die bijdragen aan een verbeterde efficiëntie van productie tijdens het 
productontwikkelingsproces gezocht worden in generieke aspecten, bijvoorbeeld: 
robuustheid en kwaliteit (Van Vliet, 2001). 

Ontwerp axioma's en theorieën 
Hier volgt een overzicht van bestaande theorieën en methodologieën. Theorieën om een 
optimaal maakbaar product te ontwerpen zijn de 'genera! design theory' en de 'axiomatic 
design theory'. De 'genera! design theory' behelst een set theorieën en axioma's om op 
mathematische wijze functionele eisen aan een product te classificeren en om te zetten in 
ontwerpspecificaties (Reich, 1995). 

Nadelen: 
De axioma's en theorieën van de 'genera! design theory' zijn moeilijk toe te 
passen. Om deze reden worden ontwerp axioma's ook niet toegepast in het 
dagelijks gebruik van het productontwikkelingsproces (Salomons, 1995) 
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De axiomatische methode wordt vaak gebruikt om gemeenschappelijke waarden voor het 
succesvol ontwerpen van een product vast te stellen. Ontwerp Axioma's kunnen worden 
gezien als globale richtlijnen voor het productontwerp die bestaan naast richtlijnen voor 
componenten. Indien beide sets aan richtlijnen worden gevolgd kan dat leiden tot een 
ontwerp dat goed maakbaar is (Suh et al. 1978). Het eerste axioma in de 'axiomatic 
design theory' van Suh, is in een goed ontwerp de onafhankelijkheid van functionele 
eisen behouden blijft. Het tweede axioma is dat van de ontwerpalternatieven die voldoen 
aan het eerste axioma, het beste ontwerp van de alternatieven het ontwerp is met minste 
benodigde informatie om het ontwerp te beschrijven (Suh, 1990). 

Nadelen: 
Veel oefening benodigd 
Veel ervaring benodigd met ontwerpen 
Veel ervaring benodigd met produceren 
Het systeem kan de productiekosten niet inzichtelijk maken (Chu en Holm, 1994). 
De axioma's van de' axiomatic design theory' zijn moeilijk toe te passen. Om 
deze reden worden ontwerp axioma's ook niet toegepast in het dagelijkse gebruik 
van het productontwikkelingsproces (Reich, 1995). 

Quality Function Deployment (QFD) 
QFD is een methode om klanteisen en -wensen om te zetten in functionaliteits- , 
component- en productieproceseisen. Tevens vormt het een systematische aanpak voor de 
realisatie van het eindproduct. Deze methode kan een bijdrage leveren aan 'design for 
manufacturing' doordat QFD op een systematische wijze klanteisen en -wensen vertaald 
naar eisen die aan het productieproces gesteld worden (Bonfield en Barber, 2003). 
Deze aanpak werkt twee kanten op, aangezien proceseisen ook teruggevoerd kunnen 
worden naar het productontwikkelingsproces. Deze aanpak wordt 'reverse engineering' 
genoemd. Waardoor de ontwerper de beschikking krijgt over producteisen vanuit het 
productieproces. Dit kan echter ruimere vormen aannemen door in de QFD aan te geven 
dat bepaalde producteigenschappen van een product beter of slechter maakbaar maken. 
(Dong en Wood, 2003). Het 'dak' op de matrix, zoals staat weergegeven op de eerste 
twee matrices, dienen ter identificatie van conflicterende ontwerpeisen. Een QFD met dak 
wordt 'house of quality' genoemd. 

Kwalitatief empirisch 
De kwantitatieve empirische benadering hanteert een produceerbaarheids index om 
potentiële produceerbaarheids problemen voor een specifiek productontwerp te 
identificeren. De produceerbaarheids index bestaat uit twee delen: de Weighed 
Producibility Influencing Factor (WPIF) en Observed Production Difficulty (OPD) 
waarde. WPIF bevat een gewogen factor voor ieder aspect, zoals materiaal, 
standaardisatie, tolerantie, etc. die een grote invloed op de maakbaarheid van het product 
hebben. Ook kan het gewicht dat aan een gewogen factor wordt toegekend variëren per 
fase in het productontwikkelingsproces. Dit gewicht is afhankelijk van het belang van het 
desbetreffende aspect voor de specifieke ontwerp fase. Ook kunnen aan de 
ontwerpaspecten die een zeer negatieve invloed op de maakbaarheid hebben boetes 
toegekend worden. 
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De OPD waarde kan voor een specifiek ontwerp berekend worden aan de hand van 
beslisregels. Op basis van de vastgestelde WPIF en OPD warden kan de waarde van de 
produceerbaarheids index berekend worden m.b.v. de volgende vergelijking (Priest et al., 
1991). 

PI= WPIF (i)* OPD (i) (I) 

Voordelen: 
Eenvoudig implementeerbaar 
Eenvoudige werkwijze 
Methode verschaft inzicht 

Nadelen: 
De keuze van factoren is onderhevig aan de subjectiviteit van degenen die ze 
kiezen 
De eenvoudige representatie van het begrip maakbaar in deze methode beperkt 
tevens de validiteit en nauwkeurigheid van het systeem 
Het systeem kan de productiekosten niet inzichtelijk maken (Chu en Holm, 1994) 

Quantitive rating 
De 'quantitive ratingmethode' bepaald de maakbaarheid op basis van een database. Deze 
database bevat materiaalkosten, component parameters en parameters van 
productiemiddelen. 
Op basis van deze informatie kunnen productiekosten geschat worden. De fase waarin 
deze methode toegepast kan worden is vanafhet voltooien van het globale ontwerp. Deze 
methode kiest het midden tussen een eenvoudige benadering en de meer traditionele, 
meer gedetailleerde methode om de productiekosten van een ontwerp te schatten 
(Boothroyd en Dewhurst, 1988) 

Nadelen: 
Het systeem is niet geschikt om in eerdere fasen van het 
productontwikkelingsproces toe te passen 
Niet alle elementen die de kostprijs bepalen worden meegenomen in de 
berekening. Deze manier van kosten schatten is dus alleen valide, wanneer men er 
zeker van is dat de niet meegenomen elementen een verwaarloosbare bijdrage aan 
de kostprijs leveren. 
Deze methode kan alleen gebruikt worden om de maakbaarheid uit te drukken in 
kosten. 

Value engineering en value analysis 
De 'value engineering methode' biedt een systematische benadering om 
ontwerpalternatieven te vergelijken tijdens de conceptontwerpfase van het 
productontwikkelingsproces. Waarde gebaseerd ontwerpen maakt gebruik van een 
multidisciplinair team dat de functies die een product biedt en de kosten die iedere functie 
met zich meebrengt te analyseren. Op basis van de uitkomst van deze analyse, wordt 
getracht om onnodige functies te elimineren. 
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Tevens wordt getracht de gewenste functies te verwezenlijken tegen zo een laag 
mogelijke prijs en de maakbaarheid, kwaliteit en doorlooptijd te optimaliseren. (Stoll, 
1988) 

' Value analysis' is een methode die toegepast kan worden om the relatieve en absolute 
kosten van de componenten en functies voortkomend aan de door de klant gewenst 
functionaliteit. De bijdrage aan 'design for manufacturing' bestaat uit het inzicht dat 
verworven wordt in de kosten die gemoeid zijn met productie (Van Vliet, 2001). 

Nadelen: 
Deze methode maakt gebruik van moeilijk te verkrijgen informatie 
De methode is onderhevig aan subjectiviteit van de gebruikers (Chu en Halm, 
1994) 

Een DFM systeem is een specifieke toepassing van een methode of meerdere DFM 
methoden. Het hierboven gegeven overzicht volstaat echter niet voor alle, in de literatuur 
beschreven en toegepaste, DFM methoden. Tevens dient opgemerkt te worden, dat voor 
een allesomvattend DFM systeem, dat aan alle systeemeisen voldoet er een combinatie 
gemaakt zal worden van meerdere methoden. 

Robust design 
'Robust design ' behelst het kiezen van waarden voor de product- of 
productieprocesparameters, zodanig dat de variatie van het product of productieproces ten 
opzichte van het gestelde doel te verminderen (Corbet et al., 1991 ). Robust design kan 
ook toegepast worden op het gebied van toleranties. In deze hoedanigheid wordt 
gesproken van 'Taguchi toleranee design'. Deze methode draagt bij aan 'design for 
manufacturing' doordat bij toepassing gestreefd wordt naar het vermeiden, van onnodig 
krappe toleranties in productontwerpen (Van Vliet, 200 I). 

Modolar design 
Modular design wordt veelvuldig toegepast bij het ontwerpen van meerdere varianten. 
Hierbij worden verschillende producten gegenereerd door het veranderen van de 
specificaties van componenten van producten die behoren tot dezelfde productfamilie. 
Modular design wordt gekenmerkt door modulaire functie dragers. Deze modules kunnen 
onafhankelijk geproduceerd en getest worden van andere modules die andere 
functionaliteit bezitten. Deze methode draagt bij aan ' design for manufacturing', doordat 
het toepassen van deze methode kan leiden tot een vermindering in het aantal 
verschillende componenten, waardoor het productieproces minder belast wordt (Van 
Vliet, 2001). 

Designs methode 
Deze methode werkt vanuit het gegeven dat de ontwerpvrijheid maximaal is en dat deze 
ontwerpvrijheid afneemt door de gemaakte keuzes in het ontwerpproces. Tevens wordt 
gesteld dat tijdens de ontwerpspecificatiefase slecht ruwe schattingen van de 
maakbaarheid van een productontwerp gemaakt kunnen worden. 
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Dit houdt in dat de consequenties van keuzes in het productontwerp voor de 
maakbaarheid slecht ingeschat kunnen worden. De designs methode kent twee 
benaderingen. Set-based design en de decisions-based design. Set-based ontwerpen 
behelst het uitstellen van het vastleggen van keuzen in het productontwerp wanneer er 
geen duidelijk beste alternatief is (Sobek et al. 1999). Dit houdt voor het conceptueel 
ontwerp in dat er meerdere functionele benaderingen van het productontwerp gemaakt 
worden. Bij verdere ontwikkeling van deze concepten in verder ontwerpfasen vallen 
slechter ontwerpen af of worden herontworpen (Hermann et al. 2004). Decision-based 
ontwerpen biedt een normatief raamwerk voor de selectie van ontwerp kandidaten op 
basis van hun geschatte prestatie. 

3.2 Het beschikbaar maken van kennis en informatie voor het 
toepassen van 'design for manufacturing' 
Van Vliet stelt in zijn proefschrift dat een tweede manier om 'design for manufacturing' 
ondersteuning te bieden, er kan namelijk gebruik gemaakt worden van het beschikbaar 
maken van kennis en informatie. Hieronder volgen de in dit verslag gehanteerde 
definities van de begrippen kennis, informatie en data (Lutters, 2001): 

• Kennis: what enables the analysis and adjustment of a situation, based on the 
interpretation of information. 

• Informatie: the meaning of the interpreted data. 
• Data: formalized representation of facts. 

Het doel van gecomputeriseerde ondersteuning van het productontwikkelingsproces, is 
om de juiste kennis en informatie in de juiste samenstelling op het juiste moment 
beschikbaar te stellen. Er dienen drie vragen beantwoord te worden met betrekking tot de 
beschikbaarheid van kennis en informatie: welke kennis en informatie, hoe dienen de 
kennis en informatie toegepast te worden en wanneer dient deze kennis en informatie 
toegepast te worden. 

Welke kennis en informatie? 
De kennis en informatie die beschikbaar gesteld moet worden aan de ontwerper om 
'design for manufacturing' toe te passen kan per fase in het productontwikkelingsproces 
geclassificeerd te worden (Hubka en Eder 1990) 

Task contiguration 
• klanteisen, marktvraag en wetgeving 

Conceptuele ontwerpfase 
• basiskennis over engineering, zoals materiaalkennis, productietechnologie en 

natuurkundige aspecten. 
• heuristieken voor de toepassing van functionaliteit, gebruik, onderhoud, enz. 
• methoden en technieken om verschillende aspecten van het productontwerp te 

modelleren. 

66 



• selectie van materialen en fabricage processen. 
• historische ontwerpinformatie. 

Detailontwerpfase 
• kennis over beschikbare productietechnologieën. 
• kennis over beschikbare productietechnologieën bij uitbesteedadressen. 
• kennis over standaarden, dimensies, toleranties en oppervlakte eisen van 

materialen. 
• informatie met betrekking tot mogelijkheden van productiemiddelen en 

productieprocessen. 

Hoe dienen de kennis en informatie toegepast te worden? 
Middelen om kennis en informatie beschikbaar te maken kunnen worden onderverdeelt in 
geautomatiseerde en niet geautomatiseerde middelen. Ontwerprichtlijnen en -regels 
vormen een belangrijk middel voor het toepassen van geautomatiseerde kennis. Binnen 
de context van 'design for manufacturing' kan er onderscheid gemaakt worden tussen 
generieke en processpecifieke ontwerpregels. In onderstaande tabel staat een overzicht 
van middelen om kennis en informatie in geautomatiseerde en niet geautomatiseerde 
vorm toe te passen. 

Wanneer dient deze kennis en informatie toegepast te worden? 
Er kunnen verschillende middelen toegepast worden om kennis en 
informatiebeschikbaarheid te coördineren, bijvoorbeeld contrained-based reasoning, 
expert systemen en software agents. Naast deze benaderingen kan ontwerpcoördinatie 
toegepast worden. Dit is het concept van het plannen, maken van beslissingen en 
beheersen van het productontwikkelingsproces ten aanzien van doorlooptijd, activiteiten, 
middelen en ontwerpaspecten op een hoog niveau. 

3.2.1 Ontwerp ondersteunende middelen met 'design for 
manufacturing' functionaliteit 
In de literatuur zijn geen artikelen over middelen die ondersteuning bieden aan het 
productontwikkelingsproces in de ontwerpspecificatiefase gevonden die ' design for 
manufacturing' functionaliteit bieden. 
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Voor de conceptuele ontwerp fase zijn alleen materiaal en productieproces selectie 
middelen in de literatuur gevonden. Het merendeel van de in de literatuur gevonden 
middelen zijn toepasbaar tijdens of na de detailontwerp fase. 

Materiaal en productieproces selectie middelen 
Een gedegen selectie van materialen en productieprocessen is essentieel voor het bereiken 
van een hoog niveau van maakbaarheid. De uiteindelijke keuze van materialen en 
processen wordt vastgelegd in de detailfase van het productontwikkelingsproces. Er 
bestaan echter al mogelijkheden om tijdens de conceptuele ontwerpfase al een voorlopige 
keuze van materialen en productieprocessen te maken. Dit is tevens raadzaam bij het 
toepassen van 'design for manufacturing'. 

CAD systemen met 'design for manufacturing' functionaliteit 
Voor verschillende CAD systemen zijn modules ontwikkeld die gedeeltelijk kennis van 
belang voor het productieproces laten zien aan de ontwerper. Tevens zijn er tools 
beschikbaar van derde partijen voor visualisatie, FEM analyse, mould flow analyse, rapid 
prototyping, CAM, documentatie en assemblage (Malkenhorst, 1994 en Van Vliet, 2001). 

Ondersteuning van fixtures 
Het definiëren van specificaties van fixturesen machine set-up van zowel 
materiaalvoorraden als halffabrikaten krijgt vaak onvoldoende aandacht in het 
productontwikkelingsproces. Beide elementen zijn van belang bij het toepassen van 
'design for manufacturing'. Helaas is nog weinig onderzoek naar bericht (Van Vliet, 
2001). 

Ondersteuning van tolerancing 
Wanneer 'design for manufacturing' in ogenschouw wordt genomen komt een specifiek 
probleem naar voren. Dit bestaat uit het incorrect toewijzen van toleranties. Het incorrect 
toewijzen van toleranties komt voort uit het verschil dat bestaat tussen functionele- en 
assemblage toleranties. Tevens is de visualisatie en implementatie van toleranties in CAD 
systemen niet toereikend. 

Computer Aided Process Planning (CAPP) 
Het doel van proces planning is het genereren en valideren van een productieprocesplan 
dat geschikt om het ontworpen product te produceren. Een essentieel verschil tussen 
CAPPen 'design for manufacturing', is dat CAPP wordt toegepast nadat het 
productontwikkelingsproces voltooid is. Terwijl 'design for manufacturing' gebruikt 
wordt tijdens het productontwikkelingsproces. Verder stelt CAPP zich niet ten doel om 
het productontwerp te optimaliseren. Het stelt zichzelften doel de meest geschikte 
productiemethode te selecteren uit de beschikbare faciliteiten voor een bepaald 
productontwerp. Dit kan dus ook een product proces combinatie tot gevolg hebben die 
erg lage maakbaarheid heeft. De bruikbaarheid van CAPP voor 'design for 
manufacturing' is de mogelijkheid om de tools te verifieren en een schatting van de 
productiekosten te kunnen maken (Jasperse, 1995 en Van Vliet, 2001). 
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Product Data Management (PDM) 
Een PDM systeem dient vooral een administratieve taak. Hierin worden alle 
gegenereerde documenten van een product ontwerp opgeslagen, bijv.: 
productspecificaties, CAD modellen, 'bill ofmaterials' (BOM) en assemblage instructies. 
PDM kent geen directe 'design for manufacturing' functionaliteit. PDM kan wel gebruikt 
worden om eerder gecreëerde documenten voor hergebruik terug te vinden, bijv. het 
fabricage plan (Van Vliet, 2001). 

Enterprise Resource Planning (ERP) 
Een ERP systeem is een bedrijfsbreed logistiek systeem, dat gebruikt wordt voor de 
administratie van middelen en coördinatie van bedrijfsprocessen, zoals inkoop, 
distributie, service en financiële administratie. ERP systemen zijn modulair opgebouwd. 
Een van de modules is vaak een product data management systeem. Voor toepassing van 
'design for manufacturing' is toegang tot informatie over middelen, zoals materialen 
essentieel. Informatie over productiemiddelen, het productieproces en productietools is 
nog interessanter. Gangbaar is deze informatie niet beschikbaar in ERP (Terstegen, 2001 
en Van Vliet, 2001). 

3.3 Maakbaarheids Evaluatie Technieken en Tools 
Er kunnen in de literatuur verschillende middelen gevonden worden om de maakbaarheid 
van productontwerpen te evalueren. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen 
verificatie en kwantificatie. Hierdoor worden voor beide categorieën concepten 
besproken. 

Verificatie van maakbaarheid 
In de bovenstaande tekst zijn verschillende middelen besproken die (deels) geschikt zijn 
om een maakbaar product te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn, materiaal en proces 
selectie tools, CAPP, constrained based reasonig en ondersteuning voor fixturing (Van 
Vliet, 2001). Koening (1994) introduceert in zijn artikel een checklist voor het vaststellen 
van de maakbaarheid van het product: 

1. Het begrijpen van het ontwerpdoel en demogelijkheden van het productieproces 
2. Het evalueren van het productontwerp op maakbaarheid op basis van ontwerpeisen en 

daarmee gemoeide kosten 
Maak inzichtelijk hoeveel productiestappen gebruik maken van standaard 
productieprocessen en hoeveel van speciale productieprocessen. 

3. Accepteer ontwerpen die niet kunnen worden geproduceerd met standaard 
productiefaciliteiten, maarovereenkomen met voorgaande ontwerpen die 
productiemiddelen vereisen die niet aanwezig zijn binnen de onderneming maar wel 
daarbuiten of die gebruik maken van productie processen die door de onderneming 
geambieerd worden en dus deel uitmaken van het leerproces van de onderneming 

4. Verwerp ontwerpen waarvan wijzigingskasten te hoog zijn, of die te veel uitzonderlijke 
productieprocessen vereisen. 
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Kwantificeren van de maakbaarheid 
Prestatie-indicatoren om de maakbaarheid te meten zijn kosten, tijd, kwaliteit. In de 
literatuur krijgen kwantificatie methoden voor de kosten de meeste aandacht: 

Kosten schatting 
De productiekosten zijn de som van de materiaalkosten, arbeidskosten, machine en 
toolingkosten, proces planning kosten en logistieke kosten. Gangbaar wordt dit bedrag 
vermenigvuldigd met een factor om de overheadkosten te verdisconteren (Kals et al., 
1996). Het vroeg in het productontwikkelingsproces schatten van de kostprijs van een 
product is erg moeilijk, aangezien veel van de benodigde gegevens nog niet bekend zijn. 
Er zijn verschillende technieken om toch deze kosten uit te kunnen rekenen. Zo wordt El
Mahalawi en Milier (1998) een methode voorgesteld om verwachte kosten te berekenen 
op basis van historische data. Een voorbeeld hiervan is case based reasoning, om kosten 
van vergelijkbare producten te schatten. Molengraaf (1993) brengt relaties aan tussen 
basis vormen die een ontwerper gebruikt die de ontwerper gebruikt om nieuwe ontwerpen 
te ontwerpen. Vervolgens wordt de ontwerper geleerd wat de relatie is tussen 
productiekosten en ontwerp parameters van de standaard vormen. Voor iedere basis vorm 
worden kosten factoren bepaald. 
Deze zijn afhankelijk van bijvoorbeeld toleranties, oppervlakte ruwheid en gebruikte 
materialen. 
Paraei en Suilivan (1993) noemen bepaalde richtlijnen vanuit de design for cost 
benadering: 

• Produceer in grote volume aantallen 
• Reduceer complexiteit 
• Reduceer grootte 
• Ontwerp met de minaal benodigde tolerantie en nauwkeurigheid 

Schatting van de doorlooptijd 
Een techniek voor het berekenen van de verwachte doorlooptijd om een product te 
produceren is de manufacturability rating technique- baseline (MRTB) (Bakerjian 1992). 
De gedachte achter de techniek is het evalueren van alternatieve door de tijd benodigd 
voor productie door het maken van een productieplanning. Er wordt verondersteld dat het 
product met de kortste doorlooptijd de hoogste maakbaarheid heeft. 

Mate van maakbaarheid 
Naast methoden om kosten en tijd te kwantificeren, zijn er technieken ontwikkeld om de 
maakbaarheid van een productontwerp te berekenen op basis van een 
maakbaarheidsscore. Kosten en tijd hebben berekening op een aspect van de levenscyclus 
van een product. Voor de berekening van de mate van maakbaarheid worden doorgaans 
factoren uit meerdere levencycli genomen. Priest en Sanchez (1991) introduceren een 
empirische methode om de maakbaarheid van een productontwerp te bereken op basis 
materiaal beschikbaarheid, beschikbaarheid juiste tooling en materiaal proces 
combinaties, etc. (Gupta et al., 1995). Arimoto et al. (1993) introduceren een 
maakbaarheicts evaluatie methode op de kwaliteit van een productontwerp te kunnen 
beoordelen. 
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3.4 Maakbaarheids Optimalisatie Technieken en Tools 
Om de ontwerper bij te staan in het optimaliseren van de maakbaarheid van een 
productontwerp, zijn verschillende tools beschikbaar. Deze zijn alleen gebaseerd op 
ontwerp regels. Een simpele tooi is een checklist met regels, bijvoorbeeld van O'Donnel 
en Gomba (1992). 

3.5 Conclusie 
Van Vliet stelt in zijn proefschrift dat het design for manufacturing concept niet genoeg 
volgroeid is om effectief toegepast te kunnen worden. In bovenstaande tekst is echter wel 
een overzicht gegeven van huidige ideeën over het toepassen van 'design for 
manufacturing'. Hieronder volgt een korte bespreking van deze ideeën: 

Ontwerp methodologieën die bijdragen aan 'design for manufacturing' 
De bestaande ontwerptheorieën zijn te abstract om effectieftoegepast te worden in de 
praktijk. Dit geld niet voor bepaalde ontwerp methodologieën. 
Deze kunnen effectiefbijdragen om het productontwerp te verbeteren. Nadeel van deze 
methoden is dat ze zeer algemeen van aard zijn en niet specifiek gericht zijn op het 
toepassen van 'design for manufacturing'. Het grootste nadeel bestaat het ontbreken van 
benodigde ondersteunende middelen. 

Het beschikbaar stellen van kennis en informatie over 'design for manufacturing' 
aan de ontwerper 
Dit is de basis van ontwerpondersteuning voor 'design for manufacturing'. Hierbij wordt 
de primaire problematiek gevormd door de vraag hoe en welke kennis wanneer 
beschikbaar gesteld moet worden. Specifiek voor het tijdstip van beschikbaar stellen zijn 
momenteel geen geschikte middelen aanwezig. Een mogelijke oplossing wordt geboden 
door de ontwikkeling van een intelligente software agent, die gebaseerd is op de 
benadering van ontwerp coördinatie. 

Ontwerpondersteunende middelen met 'design for manufacturing' functionaliteit 
Er bestaan geen middelen die specifiek 'design for manufacturing' ondersteuning bieden. 
Er ontbreken middelen om vroeg in het productontwikkelingsproces 'design for 
manufacturing' toe te passen. Ondersteuning in huidige middelen bestaat uit materiaal- en 
processelectie middelen. De huidig beschikbare commerciële middelen voor de evaluatie 
van de maakbaarheid van een productontwerp kunnen alleen toegepast worden na de 
detail fase. Effectieve middelen voor de ondersteuning gedurende het 
productontwikkelingsproces wordt niet geboden. 

Maakbaarheid evaluatietechnieken en middelen 
Constrained-based reasoning en de toepassing van 'design for manufacturing' richtlijnen 
lijken momenteel de meest geschikte technieken om de maakbaarheid van een 
productontwerp te controleren tijdens het productontwikkelingsproces. Er is veel 
onderzoek verricht naar de mogelijkheid om vroeg in het ontwerpproces de verwachte 
kostprijs van een productontwerp te berekenen. 
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Gedeeltelijk om de maakbaarheid van een productontwerp te kwantificeren. Daarnaast 
worden tevens doorlooptijdschatting gemaakt op basis van CAPP. Nadeel hiervan is dat 
dit pas plaats kan vinden na de detailontwerpfase. De huidige methoden voor het 
inzichtelijk maken van de maakbaarheid zijn gebaseerd op kosten calculatie en hebben 
een beperkte bruikbaarheid. Beschikbaar onderzoek en methoden verschaffen geen 
inzicht in de kosten die gemoeid zijn met een ontwerpwijziging. 

Maakbaarheid verbeteringstechnieken en -methoden 
'design for manufacturing' regels vormen de basis voor het optimaliseren van de 
maakbaarheid. Wanneer grote hoeveelheden ontwerpregels benodigd zijn, zijn 
gecomputeriseerde systemen benodigd voor een systematische werkwijze. Hiervoor zijn 
verschillende systemen beschikbaar. Nadeel van dergelijke systemen zijn: alleen 
toepasbaar op eenvoudige geometrische modellen, beschikken over een beperkt aantal 
domeinen en bieden geen ontwerpcoördinatie. Het nadeel van alle beschikbare systemen 
is dat ze niet gebaseerd zijn op een fundamentele DFM methode. 
Het gaat hier om probleemgerichte prototypes, die geen mogelijkheid bieden voor 
ondersteuning in andere fasen van de levenscyclus van het productontwikkelingsproces. 

Om 'design for manufacturing' effectieftoe te kunnen passen dienen de principes van 
'design for manufacturing' in ieder fase van het productontwikkelingsproces toegepast te 
kunnen worden. Om dit te bereiken kan de ontwerp coördinatie benadering gekozen 
worden. Hierbij wordt bij iedere ontwerpactiviteit 'design for manufacturing' 
ondersteuning geboden. Ontwerpactiviteiten kunnen afgeleid worden uit modellen van 
het productontwikkelingsproces. Deze modellen zijn echter te inflexibel om toegepast te 
worden in de praktijk. De activiteiten in het productontwikkelingsproces kunnen worden 
ingedeeld in drie fasen: ontwerp specificatie, conceptueel ontwerp en gedetailleerd 
ontwerp. Alleen voor de laatste fase zijn verschillende middelen beschikbaar voor 
ondersteuning en evaluatie van het productontwikkelingsproces. Ook bij deze middelen 
mist nog ondersteuning van toleranties. Tevens mist een afdoende integratie van 
middelen en databases. Deze huidige middelen ontbreekt het aan ondersteuning voor de 
eerste twee fasen in het productontwikkelingsproces. Ondersteuning van dergelijke fasen 
is essentieel voor het effectieftoepassen van 'design for manufacturing', aangezien 
keuzen die gemaakt worden in deze fasen grote invloed hebben op latere fasen in het 
productontwikkelingsproces. 

Het effectieftoepassen van 'design for manufacturing' vereist ondersteuning en begeleid 
wordt gedurende het hele productontwikkelingsproces met behulp van kennis en 
informatie over het productieproces. Deze kennis, bestaan de uit bijvoorbeeld 'design for 
manufacturing' regels en informatie, bestaande uit bijvoorbeeld informatie met 
betrekking tot productiemiddelen en het productontwerp, dienen verzameld te worden. 
Vervolgens dienen dient deze kennis en informatie toegepast te worden op hetjuiste 
moment door middel van ontwerp coördinatie en continue ontwerpevaluatie. Hiervoor is 
een geïntegreerde computeromgeving benodigd, die de ontwerper voorziet van informatie 
en kennis om het productontwikkelingsproces te controleren. 
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Bijlage 4 Het productontwikkelingsproces 
In deze bijlage wordt een beeld gegeven van de activiteiten in 
productontwikkelingsproces. In de literatuur worden verschillende modellen gehanteerd 
voor het productontwikkelingsproces. Er kunnen twee basistypen onderscheiden worden 
(Roozenburg en Eekels, 1995): 

I. Beschrijvende modellen, die het productontwikkelingsproces beschrijven op basis 
van observatie 

2. Voorschrijvende modellen, die de te volgen ontwerp activiteiten in het 
productontwikkelingsproces voorschrijven. 

In dit onderzoek wordt het voorschrijvende model van Pahl en Bleitz (1996) gehanteerd 
(zie figuur 16). 

( Task 
Market. company, economy 

,---

+ 
Clarify lhe IBsle 
Analyse the market and company situation 

,- Find and select product ideas 
F ormulate a product proposal 
Clarify the task 
Baborate a reQUirements ltst 

~ 
Requi"ements list >----(Design specification} 

+ 
=~:::~~:~:!on: 

I- Estabish tunetion structures 
Search for Vt'Ofióng principles end structures 
Combine and firm up into concept variants 
Evaluate aaablat technk::aU economie criteria 

~ 
Concept >------(PrinciP'e solution) 

+ 
Deve op the tunetion strucb.Jre : 
Efiminate weak spots 

I-- Check tor errors, dtstributing influences and 
minimumcosts 
Prepare preliminary part Hsts and production 
and assembl documents 

~ 
Prelininary layout >------

+ 
Define the construction structure : 
Eliminale weak spots 

I-- Check for errors, disbibuting influences an 
dminimum costs 
Prepare preliminary part lists and production 
and asse!mtHv documents 

~ 
Definitive layout >---

+ 
Prepare production and operating documents 
Elaborate detail dra'Nings and part ~ 

--- ComJMete production, asserrbty, transportand 
operating instructions 
Check aH doeurnenis 

~ 
DoaJmentation >----_ 

~ 
Salution ) 

Figuur 12 Ontwerpprocesmodel van Pahl en Bleitz 
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4.1 Conceptueel ontwerp 
In onderstaande tekst zal een globaal beeld gegeven worden van het 
productontwikkelingsproces. Tijdens het conceptontwerpproces worden klantenwensen 
vertaald naar prestatie en functionele eisen t.a.v. het product. In deze fase van het 
productontwikkelingsproces ligt er nog weinig vast betreffende het productontwerp. Er 
kan gesteld worden dat de ontwerpvrijheid hier maximaal is. De gevolgen van het maken 
van keuzen t.a.v. het productontwerp op de maakbaarheid is in deze fase van het 
productontwikkelingsproces vaak slecht in te schatten. 

Het maken van keuzen ten aanzien van het productontwerp heeft gevolgen op de 
keuzemogelijkheden later in het productontwikkelingsproces en op de uiteindelijke 
maakbaarheid van het product. Er moet dus weloverwogen met deze keuzevrijheid 
omgegaan worden. Hiervoor zijn twee benaderingen mogelijk. Ten eerste de benadering 
vanuit het ontwerpproces een optimaal maakbaar ontwerp getracht wordt te realiseren. 
Hier kan gesproken orden van een stroomafwaartse benadering. Ten tweede de 
benadering waarbij vanuit het productieproces een optimaal maakbaar ontwerp getracht 
wordt te maken. Hier kan gesproken worden van een stroomopwaartse benadering. 

Het toepassen van 'design for manufacturing' in het conceptueel ontwerp kent twee 
uitdagingen. Ten eerste het implementeren van algemeen 'design for manufacturing' 
wensen, bijvoorbeeld: een minimaal aantal onderdelen, zo eenvoudig mogelijke 
onderdelen, eenvoudige assemblage en grote toleranties. Ten tweede eisen vanuit het 
productieproces terug voeren en te vertalen naar ontwerpeisen. 

4.2 Embodimentontwerp 
Tijdens embodiment design worden het productieproces en materiaalkeuze bepaald. 
Hierbij spelen de beperkingen van het productieproces een significante rol in de selectie 
van de details van de uiteindelijke vorm de onderdelen. De definitieve vorm van een 
component kan alleen dan bepaald worden, wanneer een geschikte combinatie tussen 
productieproces, materialen en componentgrootte gevonden is. De keuze van 
productieprocessen wordt gemaakt op basis van ervaring van de ontwerper of de 
manufacturing engineer. Ontwerpers zijn meestal bekend met slechts enkele 
productieprocessen en materialen en zijn snel geneigd een andere oplossing te zoeken. Er 
bestaan verschillende systemen om materiaal en proces selectie te ondersteunen. Deze 
systemen bieden de mogelijkheid om verschillende maakbaarheids-, 
bedrijfseconomische- en vormeisen te beschouwen. 

4.3 Gedetailontwerp 
Tijdens het gedetailleerd ontwerp worden zowel de vorm en toleranties van een product 
gekozen. Het toepassen van 'design for manufacturing' op de vorm/ geometrie wordt in 
sterke mate bepaald door het productieproces. 
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Hierbij worden vaak standaards op expert systemen gebruikt. Voor het beschouwen van 
toleranties kan een meer generieke aanpak gehanteerd worden. Nu een grove schets 
gemaakt is van de inhoud van ontwerpactiviteiten in het productontwikkelingsproces, kan 
een overzicht gegeven welke methoden gebruikt kunnen worden om 'design for 
manufacturing' toe te passen. 

In het bovenstaande model van Pahl en Bleitz staan een aantal activiteiten. In 
onderstaande matrix staat een overzicht van de bestaande methoden om 'design for 
manufacturing' toe te passen. De verschillende concepten zijn geplaatst bij de 
ontwerpactiviteiten waarop zij betrekking hebben. 

Ta bellOConcepten voor het ondersteunen van het productontwikkelingsproces (Van Vliet, 2001) 

Activiteit Concepten 

Afteiden van eisen POS 
Rankschikken van 

Eisen dagram 
criteria 

Ontwikkeling van 
Functie classificatie Functie structuur 

Functie middelen Uitgebreide fulctie- Eiden en functie Ontwerp synthese 
CMD methode 

ontwerpconcepten diagram middelen diagram diagram methode 

Concept evaluatie en keuze 
Ontwerp evaluatie Nulpunt methode Gewogen criteria 

matrix matrix matrix 

Omzettenvan het naar 
product structuur CDM methode 

Materiaal en proces selectie Bettijf's database Multi-media database CES IDEMAT hancboeke 

Definieren van de geometrie schetsen CAD karaiderts tieken 
Standaard Geautomatiseerd 

componenten onlwe<p 

dimentionering 
Internationale Bedrijfsspecifieke 

Ontwerp regels Richtliflen 
standaarden standaarden 

Internationale 
Diagrammen met 

t~ranties 
standaarden 

Ontwerp regels mogelijkheden van CAT TIRS 
het productieproces 

Verificatie van de Ontwerpen met 
checklist Proces simulatie 

T oeganketijkheids Constrained-based Ondersteuning van 
Ontwerp regels 

maakbaarheid karakteristieken analyse reasoning fixturing 

Kwantificeren van de 
tijd kosten FEM 

Dynamische 
X-ability score 

maakbaarheid simulaties 

Optimaliseren van de 
Ontwerp regels Expert systemen 

Ondefsteunings-
Checklist 

maakbaarheid syteem 
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Bijlage 5 Ontwerpactiviteiten 
In het proefschrift van Van Vliet (Van Vliet, 2001) worden een dertigtal generieke 
ontwerpactiviteiten gedefinieerd. 

Product-ontwerpproces 

Ontwerp specificatie 

Conceptueel ontwerp 

GedetaHieerd ontwerp 

Alleiclenvandoelen 

Afleidenvaneisen 

Ontwikkelen van het concept ....... 
12. Evalueerhetconcept ........ 

13. Kiezen van een concept -

Definierenclegecletaitleeróe 

-"""""'""' 

1 a. Kiezen/ veranderen van 
materialen 

Definierenvande 
produc:tiemethoOe 

Definieren van de geometrie 
van onderdelen 

Gedetailleerde definitie van 
de geometrie van onderdelen 

Evalueer ontwerp 

Figuur 13 Generieke taken 
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Bijlage 6 'design for manufacturing' 
activiteiten 

In bijlage 7 wordt een beschrijving gegeven van de ' design for manufacturing' 
activiteiten binnen NAA. Deze activiteiten bestaan uit 'technische productdocumentatie' 
controles, Prototype evaluaties, Green Scan, Valor Enterprise 3000. 
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Bijlage 7 Aanwezige kennis binnen NAA 
In bijlage 7 staat per kennisbron een beschrijving van hoe kennis wordt opgeslagen en 
wat de kwaliteit van de opgeslagen kennis is. 

Kennis in de hoofden van mensen 
Opslagmethode: Kennis in de hoofden van mensen wordt over het algemeen niet 
gedocumenteerd en opgeslagen. Er zijn enkele documenten in de vorm van 
worddocumenten en excelbestanden, waarin kennis is terug te vinden. 
Kwaliteit: De kennis in de hoofden van mensen is zeer specifiek, maar is niet 
gestructureerd. De betrouwbaarheid van deze kennis is erg laag, aangezien menselijke 
kennis bloot staat aan subjectiviteit. Verder kan er niet van uit worden gegaan dat alle 
informatie gestructureerd en dus compleet kan worden toegepast. 

Prototype-evaluatierapporten 
Opslagmethode: Prototype evaluatierapporten worden gemaakt op basis van het 
'Opmerkingenformulier Proto's'. Het deel van de opmerking waar de klant 
oplossingsmogelijkheden voor heeft worden aan de klant gecommuniceerd middels een 
'Prototype-evaluatierapport' met de klant gecommuniceerd. 
Kwaliteit: Prototype evaluatie rapporten zijn momenteel in digitale vorm beschikbaar, 
Kennis over maakbaarheid is momenteel niet als zodanig opgeslagen, noch is het 
geordend. Dit maakt het toepassen deze kennis lastig. 

K waliteitskaarten 
Opslagmethode: Opslag vindt plaats op papier. De historie wordt een jaar lang bewaard. 
Kwaliteit: De kennis op kwaliteitskaaften is momenteel alleen op papier beschikbaar. 
Hierop is kennis over maakbaarheid niet apart weergegeven. Tevens is de kennis niet 
toepasbaar aangezien het niet expliciete kennis betreft. 

Kennis in kwaliteitsgegevens 
Opslagmethode: Uit kwaliteitsdata kunnen eveneens gegevens worden gehaald over de 
maakbaarheid van een bepaald product. Er zijn verschillende systemen waarin 
kwaliteitsdata wordt bijgehouden. Deze systemen bestaan of uit Excel databases of 
Access databases. 
Kwaliteit: De kwaliteit van deze data is momenteel niet geschikt voor toepassing voor 
'design for manufacturing'. Dit komt omdat de in de kwaliteitsgegevens aanwezige 
kennis over maakbaarheid niet als zodanig opgeslagen is. Verder is het detailniveau van 
de opgeslagen kennis niet zodanig dat hier gerichte oorzaken van falen gehaald kunnen 
worden. 

8D 'si SCAR (Supplier Corrective Action Request Farm) 
Opslagmethode: 8D's/ Scar's worden via de mail gecommuniceerd en opgemaakt in 
worddocumenten. Dit betekend dat de data in deze documenten digitaal beschikbaar is. 
Kwaliteit: Hier worden specifieke problemen beschreven en de daarbij behorende 
oplossingen. Dit betreft ook problemen met betrekking tot maakbaarheid. Aangezien deze 
data digitaal beschikbaar is, kan deze makkelijker gefilterd worden. 
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ECR 
Opslagmethode: Een engineering change request (ECR) wordt aan de klant per email 
gecommuniceerd. En in overleg met de klant en telefonisch afgehandeld. 
Kwaliteit: Gegevens zijn in digitale vorm. Problemen die leiden tot een ECR kunnen 
echter verschillende oorzaken hebben. Probleem is dus dat aanwezige kennis in ECR's 
niet als zodanig opgeslagen wordt. Om deze kennis toe te passen voor 'design for 
manufacturing', dient de data in ECR gemanipuleerd te worden. 

Green Scan 
Opslagmethode: De Green Scan is een programma waarmee de maakbaarheid van een 
productontwerp beoordeelt kan worden. Hierin is dus de huidige kennis wat betreft wat 
een product maakbaar maakt vastgelegd. De Green Scan wordt gebundeld in een rapport. 
Aan dit rapport wordt tevens een interpretatie gegeven aan de scores van het ontwerp. 
Verder worden suggesties gedaan voor verbetervoorstellen. Zo kan gesteld worden dat 
Green Scan rapporten tevens een bron van geautomatiseerde en dus digitale kennis zijn. 
Kwaliteit: Hier is kennis over maakbaarheid in een systeem vastgelegd, zodanig dat het 
toegepast kan worden om ontwerpen te beoordelen op maakbaarheid. Om deze tooi te 
kunnen gebruiken is wel een ervaren werknemer nodig om bij een productontwerp te 
kunnen beoordelen hoe goed een ontwerp scoort op de verschillende meetpunten. 
Daarnaast vereist de tooi dat er nog advies voor verbeteringen worden gegeven. Hiervoor 
is eveneens een stuk ervaring benodigd. 

Kennis in de Component Library 
Opslagmethode: De data wordt opgeslagen in een accessdatabase 
Kwaliteit: De kennis in deze database is geschikt voor toepassen in een DFM systeem, 
aangezien het hier expliciete kennis betreft, die geautomatiseerd is opgeslagen. De kennis 
in de database is echter niet volledig. 

Kennis in Cdis 
Opslagmethode: De data wordt opgeslagen in een webenabled database. 
Kwaliteit: De kennis in deze database is geschikt voor toepassen in een DFM systeem, 
aangezien het hier expliciete kennis betreft, die geautomatiseerd is opgeslagen. De 
database is echteer niet volledig in kennis. 

Kennis in ERP 
Opslagmethode: ECR staat voor enterprise resource planning. ERP is een database, 
waarin informatie omtrent logistiek, productiemiddelen en het productieproces 
opgeslagen wordt. 
Kwaliteit: De kennis in deze database is geschikt voor toepassen in een DFM systeem, 
aangezien het hier expliciete kennis betreft, die geautomatiseerd is opgeslagen. De 
database is echteer niet volledig in kennis. Gezien de grote omvang van de database is 
niet duidelijk welke data toegepast kan worden voor het toepassen van 'design for 
manufacturing'. 
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Kennis in Genprod 
Opslagmethode: De kennis over 'design for manufacturing' in dit programma maakt 
onderdeel uit van de foutrapportage die het programma kan generen. Tevens vraagt het 
pakket om de invoer van bepaalde waarden met betrekking tot het PCA. Aan deze 
waarden zijn grenzen gesteld. Wanneer er extreme waarden ingevoerd worden, verschijnt 
dit eveneens als waarschuwing in de foutrapportage. 
Kwaliteit: De waarden waarop Genprod controleert zijn zeer gering. Verder is de kennis 
niet expliciet en niet geautomatiseerd. Hierdoor kan geconcludeerd dat de kennis in deze 
systemen in huidige vorm niet toegepast kan voor het ondersteunen van 'design for 
manufacturing'. 
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Bijlage 8 Ondersteuning ontwerpactiviteiten 
door huidige systemen 

Tabel 11 Ondersteuning ontwerpactiviteiten door 'design for manufacturing' systemen binnen NAA 
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Bijlage 9 Eisen aan een DFM systeem 

Tabel 12 Eisen aan een DFM systeem 

li Cl ~ 
c: > CU 

::J ::J c: 
<.9 J: CU 

> 
Het verzamelen en presenteren van feiten over het productontwerp x 
Het verzamelen en presenteren van feiten over life-cycle processen x 
Het verzamelen en presenteren van feiten over analyseren en verduidelijken relaties x 
Moet in staat zijn ook in staat zijn met nieuwe productieprocessen om te gaan. x 
Snel werken om interactie met de gebruiker te kunnen realiseren x 
Het systeem moet nauwkeurig zijn, aangezien foute adviezen tot herontwerpkosten en een langere 

x 
doorlooptijd van het POP kunnen leiden. 
Het systeem moet in staat zijn meerdere productontwikkelprocessen simultaan te ondersteunen. x 
Het systeem moet in staat zijn om met geografisch gespreide locaties om te kunnen gaan. x 
Het systeem moet proces simulatie ondersteunen. x 
Het systeem moet kosten en doorlooptijdschatting kunnen ondersteunen x 
De ondersteuning van toleranties x 
Het systeem moet in staat zijn tot het meten van prestaties om ontwerpalternatieven te vergelijken x 
Het systeem moet in staat zijn om sterke en zwakke punten van het ontwerp naar voren te brengen x 
zijn x 
Het systeem moet in staat zijn tot het doen van herontwerp advies x 
Automatisch genereren van ontwerpsuggesties x 
Het doen van verbetersuggesties x 
Het voorspellen van consequenties van alternatieve ontwerp keuzen x 
Verbeteringen uitvoeren x 
Het systeem moet precies werken x 
Het systeem moet ruimte bieden voor interactie x 
Het moet in staat zijn meerder life cycle kwesties aan te kunnen spreken (DFX) x 
Het moet gebruik kunnen maken van nieuwe informatietechnologie, zoals het Internet. x 
Over een goede GUl beschikken x 
Het systeem moet de gebruiker voorzien van de juiste informatie op het juiste moment x 
Het systeem moet het ontwerpproces continu coördineren. Het moet een continue vorm van sturing 

x 
en ondersteuning bieden 
Het systeem moet in staat zijn het ontwerpproces te monitoren en in staat zijn de staat van het 

x 
productontwerp op ieder moment te bepalen 
Het systeem moet in staat zijn zowel generieke en proces specifieke informatie te verschaffen. x 
Het systeem moet continu het productontwerp evalueren met betrekking tot de maakbaarheid. x 
Het systeem moet een informatiearchitectuur bevatten die geschikt is voor het continu opslaan en 

x 
ophalen van alle product gerelateerde informatie, de coördinatie acties en ontwerp beslissingen. 
Het systeem moet de gebruiker voorzien van (gekwantificeerde) resultaten van ontwerp evaluaties x 
Het systeem moet in staat zijn om te anticiperen op informatie behoeftes om first-time-right 

x 
beslissingen te ondersteunen. 
Het systeem moet de bestaande ontwerpondersteunende tools niet in de weg staan x 
Het systeem moet kunnen interacteren met alle ontwerptools x 
Het systeem moet een systematische en modulaire structuur hebben, zo dat de additionele DFX 

x 
functionaliteit, in de vorm van additionele tools toegevoegd kan worden 
Het systeem moet aanpasbaar zijn aan de context waarin het opereert, zoals het bedrijf waarin het 

x 
toegepast wordt. 
Het systeem moet met ieder CAD systeem overweg kunnen. x 
Het systeem moet overweg kunnen met hergebruik van ontwerpen of ontwerpelementen x 
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Bijlage 10 QFD voor het DFM systeem 

Tabel 13 QFD voor het DFM systeem 
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Bijlage 11 Generieke ontwerpactiviteiten 

Tabel14 Generieke ontwerpactiviteiten 
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Bijlage 12 Generieke ontwerpregels 

Tabel 15 Generieke ontwerpregels 
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Bijlage 13 Productspecifieke 
ontwerpparameters 

Tabell6 Productspecifieke ontwerpparameters 
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Bijlage 14 Productspecifieke ontwerpregels 

Tabel 17 Productspecifieke ontwerpregels 
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Bijlage 15 Trends in de industrie van invloed op 
kennisbeschikbaarheid 

In deze bijlage wordt ingegaan op de trends in de afgelopen jaren in de industrie. De 
ontwerper is traditioneel niet goed op de hoogte van wat wel en niet goed maakbaar is. 
Onderstaande ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben er aan bijgedragen dat de 
kennis die ontwerpers hebben van het productie proces nog verder is afgenomen: 

• Toenemende product complexiteit (Brombacher et al., 200 I; Giachetti 200 I; 
Wheelwright en Clarck, I992) 

• Toenemende Time-To-Market druk (Giachetti, 200I; Minderhoud, I999; Ulrich 
en Eppinger, 2000) 

• Globalisering (Giachetti, 200 I; Mohr 200 I, Murthy et al. I994) 
• Toenemende klant eisen en verwachtingen (Brombacher et al. 200 I, Wheelwright 

en Ciarek I992) 
• Opheffen handelsbelemmeringen (Echtelt 2004) 
• Focus op kernactiviteiten (Mohr 200I, Murthy et al. I994) 
• Invoering RoHS wetgeving 

Het verschaffen van ontwerpregels aan de ontwerper is een goede manier om de 
ontwerper informatie over maakbaarheid te verschaffen. 
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Bijlage 16 Productmodel ('unified modeHing Ianguage') 

Figuur 14 Productmodel 
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Bijlage 17 Procesmodel ('unified modelling Ianguage') 

Figuur 15 Procesmodel 
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Bijlage 18 Ontwerp regels 
Ten eerste worden ontwerpregels opgedeeld in verschillende domeinen. Ten tweede 
worden ontwerpregels parameter specifiek opgesteld. Het opdelen van ontwerpregels 
heeft als voordeel, dat alleen die ontwerpregels gehanteerd worden die van toepassing 
zijn op de specifieke situatie. Het opstellen van parameters specifieke ontwerpregels heeft 
als voordeel dat parameters alleen getoetst worden wanneer een bepaalde parameter 
gedefinieerd wordt door een ontwerper. De betreffende parameter behoort toe aan een 
bepaald domein. 

In tabel 15 staat een voorbeeld van verschillende mogelijke domeinen. Daarbij staan 
eveneens voorbeelden van ontwerpregels die op het betreffende domein van toepassing 
zijn. 

Tb 118 0 a e ntwerprege s. 
Type ontwerpregelsets Voorbeeld 
Generiek Minimaliseer het aantal benodigde productieprocessen 
Materiaal Minimaliseer het geproduceerde afval materiaal 
Proces generiek 
Proces specifiek 
Machine generiek 
Machine specifiek 
Tooi generiek Minimaliseer het aantal benodigde tools 
Tooi specifiek 
Dimensies 
Toleranties Kies de minst nauwkeurig mogelijke tolerantie 
Oppervlakte afwerking 

Om het aantal ontwerpregels te beperken, dient er verder gebruik gemaakt te worden van 
een probleemgestuurde aanpak. Ontwerpregels worden deels aangemaakt op kennis die 
binnen de onderneming aanwezig is. Om de regels verder aan te vullen dient verder 
gebruik gemaakt te worden kennis die binnen informatie systemen aanwezig is. Een 
goede reden om een regel aan te maken is het optreden van een specifiek probleem. 
Echter niet voor ieder probleem dient een regel aangemaakt te worden. Zo dient het 
probleem leiden tot een onwenselijke situatie. Een onwenselijke situatie kan bestaan uit 
veel rework of kwaliteitsproblemen bij de klant, een hoge kostprijs van het ontwerp of 
lange doorlooptijd. Verder dient een situatie voorkomen te worden dat onder de 
ontwerpregels zich regels bevinden die niet meer actueel zijn. Om deze reden dienen de 
ontwerpregels tevens beoordeelt te worden op geldigheid. 

De reden hiervoor is, dat overbodige en onjuiste regels leiden tot een onwerkbaar systeem 
waarin de gebruiker geen vertrouwen heeft. In overleg met het stagebedrijf, zijn een 
aantal eisen opgesteld aan de regels: 

Het definiëren van een ontwerpregel of een ontwerpregel dient een onwenselijke 
situatie in het productieproces te verbeteren. 
Ontwerpregels dienen geëvalueerd te worden op hun waarde in de huidige 
situatie. 

91 



Voor het verzamelen van kennis en informatie worden een aantal generieke activiteiten 
gedefinieerd om te komen tot ontwerpregels. Deze is gebaseerd op de in dit onderzoek 
gehanteerde aanpak voor het in kaart brengen van kennisbronnen, op de gehanteerde 
DFM methode en de redenatie in bovenstaande alinea's: 

1. Het in kaart brengen van systemen die informatie bevatten over 'design for 
manufacturing'. 

2. Selectie van kennis bronnen op basis van eisen. 
3. Het manipuleren van de kennis in een vorm dat het geschikt is voor het toepassen van 

'design for manufacturing'. 
4. Het aanpassen van huidige opslagsystemen zodat het is staat is hoogwaardigere kennis op 

te slaan. 
5. Het aanpassen van huidige kennis systemen zodat kennis ook als zodanig opgeslagen kan 

worden en herkenbaar is. 
6. Het aanpassen van huidige werkwijzen zodat werknemers weten hoe ze kennis en 

informatie correct op kunnen slaan. 
7. Analyse van geschikte data. 
8. Selectie van ontwerpparameters die leiden tot een slecht maakbaar ontwerp in de vorm 

van kwaliteit, doorlooptijd of kosten. 
9. Het bepalen van alternatieven voor de parameterkeuzes t.a.v. het ontwerpelement 
10. Kwantificeren van de gevolgen voor de kwaliteit, doorlooptijd en kosten van alternatieve 

parameterkeuzes ten aanzien van het ontwerpelement in relatie tot het gekozen 
ontwerpelement 

11. Het opstellen van een ontwerpregeL 
12. Nagaan of de ontwerpregel niet in strijd is met een andere ontwerpregeL 
13. Het formuleren van een motivatie voor het opstellen van de regel. 
14. Het formuleren van een alternatief. 

Vaak is er binnen een onderneming nog geen regelset aanwezig. Er zal dan initieel veel 
tijd gestoken moeten worden om een regelset op te bouwen. Er bestaat ook commercieel 
verkrijgbare ontwerpregels. De aanschafvan een regelset is slechts gedeeltelijk mogelijk, 
aangezien er geen productieproces specifieke regelsets bestaan. 
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Bijlage 19 Fuzzy parameters voor reflowsolderen 

Tabel19 Relatieve parameters voor reflowsolderen 

93 



Bijlage 20 Fuzzy parameters voor golfsolderen 

Tabel 20 Relatieve parameters voor golfsolderen 

94 



Bijlage 21 Fuzzy parameters voor handsolderen 

Tabel 21 Relatieve parameters voor handsolderen 
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Bijlage 22 Fuzzy parameters voor repairsolderen 

Tabel 22 Relatieve parameters voor repairsolderen 
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