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Samenvatting 

Dit proefschrift beschrijft een integrale benadering voor het ontwerpen van 
robotassemblagecellen, op basis van een bestaand produktidee. Huidige robotassemblage
cellen hebben over het algemeen een beperkte productiviteit, voornamelijk vanwege 
onvoldoende onderlinge afstemming tussen produkt-, proces- en systeemontwerp. Het doel 
van het onderzoek is: een ontwerpmodel te ontwikkelen dat inzicht verschaft in de 
samenhang tussen de te assembleren produk.ten, het assemblageproces en het assemblage
systeem, en waarbij toepassing van het model ten goede komt aan een beheersbaar 
ontwerpproces en een hoge ontwerpkwaliteit. Teneinde een beter inzicht in de interacties 
tussen de genoemde assemblagevariabelen te creëren is een integraal assemblagemodel 
ontwikkeld. In dit hiërarchisch model worden ~e relaties tussen de assemblagevariabelen 
geïllustreerd, die in elke fase van het systeemontwerpproces een rol spelen. Dit model heeft 
als uitgangspunt gediend bij de ontwikkeling van het ontwerpmodeL De hieraan ten 
grondslag liggende nieuwe ontwerpbenadering wordt gekenmerkt door een concentrisch 
ontwerpproces, waarbij het. assemblagesysteem parallel en simultaan met de analyse en het 
eventuele redesign van zowel het produkt als het assemblageproces wordt ontwikkeld. Dit 
in tegenstelling tot traditionele ontwerpmethoden, waarbij de verschillende 
ontwerpactiviteiten over het algemeen sequentieel en onafhankelijk van elkaar worden 
ontplooid, hetgeen veelal niet tot een hogere ontwerpkwaliteit leidt. Voorts resulteert dit 
veelal tot een langere doorlooptijd van het ontwikkelproces en hogere ontwikkelkosten. 

Voor het systematisch kunnen doorlopen van de verschillende stappen in het ontwerpmodel 
is daarnaast een drietal ontwerpgereedschappen ontwikkeld: 1) een integrale DF A-procedure 
voor het in onderlinge samenhang analyseren en optimaliseren van zowel het produkt- als 
het procesontwerp, 2) een integraal productiviteitsmodel (een technisch-economisch 
computersimulatiemodel) waarmee in de conceptuele ontwerpfase reeds een oordeel 
gevormd kan worden over de technische en economische eigenschappen van het 
assemblagesysteem-in-wording en 3) een symbolenset waarmee de functionele opbouw van 
robotassemblagecellen op overzichtelijke wijze kan worden weergegeven. 

Ter illustratie van het ontwikkelde ontwerpproces is het concentrische ontwerpmodel 
toegepast voor het ontwikkelen van een systeemlayout, ten behoeve van het in kleine series 
assembleren van een stekkerassortiment. Op grond hiervan blijkt dat toepassing van de 
ontwikkelde ontwerpprocedure een waardevolle bijdrage levert aan een beheersbaar 
ontwerpproces en aan een hoge ontwerpkwaliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat deze 
ontwerpdoelstelling met relatief weinig ontwerpinspanning kan worden gerealiseerd, mits 
het ontwerpproces op een systematische en gestructureerde wijze wordt uitgevoerd, met 
een parallelle en voortdurende iteratieve interactie tussen produkt, proces en systeem. Het 
uitgangspunt hierbij is dat het ontwerpproces wordt uitgevoerd door terzake deskundige 
mensen. Het is niet aannemelijk dat leken volgens deze methodiek voortaan ook snel een 
goed ontwerp kunnen maken. Voorts is aangetoond dat het productiviteitsmodel een goed 
inzicht biedt in het effect van bepaalde oplossingen, in relatie tot het ontwerpprobleem. Dit 
computersimulatiemodel biedt tevens de mogelijkheid verschillende ontwerpalternatieven 
op een objectieve wijze te beoordelen. 
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Uit het onderzoek is tevens gebleken dat het integrale assemblagemodel een goed inzicht 
biedt in de complexe interacties tussen de verschillende assemblagevariabelen en daarom 
uitennate geschikt is om ook als referentiemodel te dienen bij de produktontwikkeling en 
de werkvoorbereiding, alsmede bij de analyse van bestaande assemblagesystemen. Het 
model leent zich ook goed voor het systematisch en gestructureerd opslaan van 
ontwerpkennis, alsmede voor het oplossen van fabricage-georiënteerde ontwerpproblemen. 



Summary 

Tuis Dissertation describes an integrated approach for designing robotic assembly cells in 
relation to an existing product idea. Current robotic assembly cells generally have a 
restricted productivity because the product, process and system designs are insufficiently 
geared to one another. The objective of this study is to develop a model which provides 
an understanding of the relation between the products to be assembled, the assembly process 
and the assembly system. In addition, application of the model will help the controllability 
of the design process and result in a high design quality. 

In order to gain a better understanding of the interactions between the assembly variables 
mentioned, an integral assembly model has been developed. In this hierarchic model, the 
relationships between the assembly variables, which play a role in each phase of the system 
design process, are illustrated. Tuis model has served as a starting point for developing 
the design model. 

The new design approach which is based on this, is characterized by a concentric design 
process in which the assembly system is developed parallel and simultaneously with the 
analysis and the possible redesign of both the product and the assembly process. Tuis 
approach is contrary to traditional design methods, according to which the various design 
activities are generally developed sequentially and independently of one another, which 
mostly does not result in a higher design quality. Furthermore, the traditional approach 
results in a Jonger running time of the development process and higher development costs. 

For the systematic flow through the different stages in the design model, three tools have 
been developed: 

1. an integral DFA-procedure in order to analyze and optimize both the products and 
the process design in mutual relation . 

2. an integral productivity model (a technical-economic computer simulation model) 
with which a judgement can be formed in the conceptual design phase, about the 
technica! and the economie properties of the assembly system in development. 

3. a set of symbols which can clearly reflect the functional structure of robotic 
assembly cells. 

Por illustration of the design process, the concentric design model has been applied to 
develop a cell layout in order to assembly a plug assortment in small batches. Thus, the 
developed design procedure, if applied, will result in a controllable design process and a 
high design quality. It has been shown that this design goals can be realized with relatively 
little design effort, provided that the design process is executed in a systematic and 
structured way, with a parallel and continua] iteration interaction between product, process 
and system. One prerequisite is that the design process is executed by experts. lt is not 
likely that Iaymen will now also be able to quickly make a good design according to this 
method. 
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lt has also been indicated that the productivity model provides a good understanding of the 
effect of certain solutions concerning the design problem. Tuis computer simulation model 
furthennore provides the possibility to judge various design alternatives in an objective way. 

This study has also shown that the integral assembly model provides a good understanding 
of the complex interactions between the various assembly variables. lt is therefore very 
suitable to serve as a reference model for product development and process planning and 
furthennore for analyzing existing assembly systems. The model is therefore also suitable 
for systematic and structured storing of design knowledge. This model can also be used 
to solve production oriented design problems. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

In dit eerste hoofdstuk wordt nader ingegaan op de externe ontwikkelingen en de stand van 
zaken in de assemblage. De probleemstelling, alsmede de afbakening en de doelstelling van 
dit onderzoek worden eveneens in dit hoofdstuk beschreven. 

1.1 Externe ontwikkelingen 

Ondernemingen worden onder druk van exte_me ontwikkelingen in toenemende mate 
gedwongen de produktie te optimaliseren, teneinde produkten voort te brengen met een 
concurrerende prijs, kwaliteit en levertijd. Figuur 1.1 toont de externe ontwikkelingen in 
samenhang met het daarop af te stemmen ondernemingsbeleid. De huidige trends in de 
markt iijn onder meer: toenemende internationale concurrentie, verkorting van de produkt
levenscyclus, toenemende produktdiversiteit, afnemende produktkwantiteit, kortere 
levertijden, hogere leverbetrouwbaarheid, hogere kwaliteitseisen, hogere loonkosten en een 
toenemend tekort aan gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Naast deze markt
ontwikkelingen spelen ook technologische ontwikkelingen een rol, die nieuwe mogelijkheden 
bieden om de prijs, kwaliteit en levertijd in onderlinge samenhang te optimaliseren. Hiertoe 
kan onderscheid worden gemaakt in produkt-, proces- en systeemontwikkelingen. De 
technologische ontwikkelingen die hiermee samenhangen zijn onder meer: informatisering, 
nieuwe ontwerpmethodieken, nieuwe bewerkingstechnieken en de beschikbaarheid van 
flexibeleproduktiesystemenzoals bijvoorbeeld CNC-bewerkingscentra en industriële robots. 
Ondernemingen zullen hun beleid moeten afstemmen op deze ontwikkelingen vanuit de 
markt ('market pull') en vanuit de techniek ('technology push'). Dit beleid wordt bepaald 
door de ondernemingsdoelstellingen en de daaraan ten grondslag liggende ondernemings
strategie. De ondernemingsdoelstellingen zijn, onder invloed van de genoemde externe 
ontwikkelingen, over het algemeen te onderscheiden in: hoge flexibiliteit, hoge 
productiviteit, eenduidige en hoge produktkwaliteit, korte doorlooptijden en l;tge produktie
kosten. Ter realisering van deze doelstellingen kiezen de meeste ondernemingen over het 
algemeen voor de volgende strategieën: onder meer reductie van de complexiteit, toepassing 
van geavanceerde produktietechnologieën, integrale benadering, kwaliteitsbeheersing en 
verbetering van de arbeidsomstandigheden, zie figuur 1.1. Met betrekking tot de produkt
en produktie-ontwikkeling kan onderscheid worden gemaakt in de volgende strategieën die 
betrekking hebben op: 

produkt; 'design for manufacturing/assembly' (fabricage- en assemblagevriendelijk 
ontwerpen van produkten), een korte ontwikkeltijd, frequentere ontwikkeling van 
nieuwe produkten in verschillende varianten, functie-integratie teneinde het aantal 
te assembleren onderdelen te minimaliseren, miniaturisatie en standaardisatie. 
proces; verbeterde beheersbaarheid, korte cyclustijden en minimale voorraden. De 
tendens bestaat om processen in de discrete produktie steeds meer in flowvorm uit 
te voeren. 
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Figuur 1.1: Externe ontwikkelingen en bedrijfsbeleid 
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produktiesysteem; gebruik van universele,· modulaire en betrouwbare systeem
componenten, hoge systeemflexibiliteit (in verband met de afnemende seriegroottes 
en de toenemende produktvarianten) en integratie van produktiesystemen in de 
gehele produktie. 

1.2 i\ssentblage 

Onderdelenfabricage en assemblage vormen onderling samenhangende deelprocessen binnen 
het produktieproces. In de onderdelenfabricage wordt het ruwe materiaal bewerkt of 
omgevormd tot produktonderdelen, waarbij de vorm, afmeting en/of eigenschappen van 
het materiaal wordt veranderd. In de assemblage of montage worden de produktonderdelen 
samengevoegd tot subassemblies of tot eindprodukten. Figuur 1. 2 toont de relaties tussen 
deze functionele processen en de belangrijkste besturingsprocessen binnen een industriële 
onderneming. Hieruit blijkt dat de assemblage door middel van materiaalstromen gekoppeld 
is aan de onderdelenfabricage en middels informatiestromen geïntegreerd is met onder meer 
marketing, produktplanning, produktontwikkeling, werkvoorbereiding en produktie
besturing. Assemblage wordt hier gedefinieerd als het samenbrengen van produktonderdelen 
en/of subassemblies zodat een eenheid ontstaat. Een subassembly is een samenvoeging van 
produktonderdelen en/of eenheden tot een deelprodukt. Het assemblageproces wordt bepaald 
door de wijze waarop en de volgorde waarin de produktonderdelen en de subassemblies 
worden samengesteld tot een compleet produkt. Het omvat een serie van subassemblages, 
die te onderscheiden is in voor- en eindassemblage. De output van de voorassemblage 
bestaat uit subassemblies en die van de eindassemblage uit complete produkten, zie figuur 
1.2. 

Het assemblageproces is een cyclus van handelingen, die vanuit verschillende invalshoeken 
zijn te beschouwen. Nof [1985] onderscheidt ten behoeve van de analyse van de cyclus
tijden, vijf assemblagehandelingen: aanreiken, grijpen, brengen, samenvoegen en loslaten. 
Ook Boothroyd [1983] maakt onderscheid in deze handelingen, echter ten behoeve van de 
analyse van de assemblagekosten. De indelingen van VDI [1975] en DIN (1967) zijn 
bedoeld om het logische verband tussen de verschillende assemblagehandelingen weer te 
geven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in primaire functies (hanteren, samenvoegen, 
controleren, afstellen en een aantal speciale processen) en secundaire functies (opslaan, 
transport en testen). Deze indeling van assemblagehandelingen is in deze vorm in beperkte 
mate bruikbaar voor robotassemblage, vanwege het ontbreken van enkele noodzakelijke 
basishandelingen zoals oppakken en verplaatsen. De indeling van Browne ( 1985) sluit beter 
aan bij robotassemblage, hetgeen in dezelfde categorie valt als de indeling van Andreasen 
[1988]. 

Browne maakt terecht onderscheid in de volgende zes assemblagehandelingen: aanvoeren, 
hanteren, samenvoegen, controleren, afstellen en speciale processen. Elk van deze 
handelingen is weer onder te verdelen in subhandelingen. Zo omvat aanvoeren het 
opslaan, scheiden, sorteren, positioneren en oriënteren van onderdelen. Het hanteer
proces is weer onder te verdelen in: oppakken, verplaatsen en neerleggen van onderdelen. 
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Neerleggen hangt nauw samen met het samenvoegen. Onder samenvoegen wordt hier 
verstaan het samenbrengen van twee of meer onderdelen, zodanig dat het aantal vrijheids
graden afneemt, door het aanbrengen van min of meer vaste verbindingen [Rampersad, 
1987]. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in losneembaarheid en beweeglijkheid van 
verbindingen. Schroefverbindingen behoren tot de categorie losneembare verbindingen, 
terwijl bijvoorbeeld lassen en lijmen tot de niet-losneembare verbindingen behoren. Snap
of klikverbindingen zijn over het algemeen slechts in beperkte mate losneembaar. De 
beweeglijkheid van verbindingen heeft betrekking op het aantal vrijheidsgraden van twee 
verbonden onderdelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in kracht en vormgesloten 
verbindingen. Controleren, waaronder ook het meten en testen gerekend kan worden, 
is het vaststellen van de kwaliteit van het uitgevoerde samenvoegproces, zoals bijvoorbeeld 
het uitvoeren van een lekdichtheidstest, het wegen van de samenstelling of een visuele 
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controle. Afstellen heeft betrekking heeft op het verrichten van instelhandelingen in 
het assemblagesysteem, zoals bijvoorbeeld het ijken van meetmiddelen of het kalibreren 
van systeemcomponenten. Speciale processen hebben betrekking op specifieke proces
sen die in het assemblagesysteem kunnen worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld afbramen, 
reinigen, disassembleren en verpakken. 

Assemblage vormt een belangrijke schakel in het gehele voortbrengingsproces, daar deze 
bedrijfsactiviteit verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de totale produktiekosten 
en de doorlooptijd. Zo is volgens De Winter [1988] de assemblage één van de meest 
arbeidsintensieve sectoren, waarbij het kostenaandeel van de assemblage kan oplopen van 
25 tot 75 % van de totale produktiekosten. Uit een onderzoek van IKON-beleidsstudie 
[1988) blijkt dat dit percentage in Nederland varieert tussen 15 en 60%. Het aandeel van 
de arbeidskosten in de assemblage, in relatie tot de totale fabricagekosten, is ca. 45 % voor 
vrachtautomotoren, ca. 55% voor gereedschapswerktuigen en ca. 65% voor electrische 
apparatuur [Leenders, 1984]. Volgens Witte [1986] verschuift het zwaartepunt in de 
kostenposten steeds meer van de onderdelenfabricage naar de assemblage. Dit is volgens 
hem te verklaren, doordat automatisering van de onderdelenfabricage op grotere schaal en 
consequenter is doorgevoerd dan bij de assemblage. De complexiteit van het assemblage
proces, mede als gevolg van assemblage-onvriendelijke produktontwerpen en de daarmee 
gepaard gaande hoge assemblagekosten, liggen in belangrijke mate hieraan ten grondslag. 
Voorts blijkt dat de assemblage verantwoordelijk is voor ca. 20 a' 50% van de totale 
doorlooptijd [Reijers, 1990). 

Enerzijds bieden rationalisering en automatisering van de assemblage goede mogelijkheden 
om de produk:tiekosten en de doorlooptijd te minimaliseren. Het succes hiervan is echter 
van tal van factoren afhankelijk, zoals een integrale beschouwing van assemblage in 
samenhang met marketing, produktplanning, produk:tontwikkeling, werkvoorbereiding, 
produktiebesturing en onderdelenfabricage (zie figuur 1.2). Een assemblagevriendelijk 
produkt- en procesontwerp is hiertoe van essentieel belang. Uit onderzoek [Andreasen, 
1987] en [Dewhurst et al,· 1990] blijkt dat de ontwerpkosten van een produkt gemiddeld 
slechts ca. 5% van de fabricagekosten uitmaken en dat het produktontwerp ca. 70% van 
deze kosten beïnvloedt, door bijvoorbeeld een alternatieve materiaalkeuze, anders gevormde 
onderdelen en/ of meerdere functies door een onderdeel te laten vervullen. Anderzijds bieden 
rationalisering en automatisering van de assemblage de mogelijkheid in te spelen op de 
externe ontwikkelingen, zoals onder meer een sterk veranderende marktvraag, een grotere 
produktdiversiteit, kortere levertijden en een kortere produktlevenscyclus (zie figuur 1.1). 

Al deze ontwikkelingen vormen belangrijke argumenten voor het assembleren in kleine en 
middelgrote series en het toepassen van flexibele assemblagesystemen. Het begrip 
flexibiliteit verdient in het kader van dit onderzoek een nadere uitleg. 

1.3 Flexibiliteit 

Het begrip flexibiliteit schept veel verwarring omdat het meerdere betekenissen en onder
verdelingen kent. Uit de literatuur zijn veel definities van flexibiliteit bekend, zoals van: 
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Browne et al [1984]; 'product, process, machine, routing, expansion, volume, 
operation and production flexibility'. 
Eversheim et al [1985]; 'flexiblity to disturbance, functional flexibility, object 
flexibility, flexibility of change and flexibility of reconstruction'. 
De Winter [1988]; produkt-, type-, capaciteit-, storings- en volgordeflexibiliteit. 

Andreasen [1987] geeft aan dat de verwarring omtrent het begrip flexibiliteit veroorzaakt 
wordt door de associatie van flexibiliteit met onder meer: produktiemiddelen ('routing 
flexibility, machine tlexibility'), systeemfuncties ('programming flexibility, operating 
flexibility'), parameters ('volume tlexibility') en methoden ('rebuilding flexibility'). Ook 
hij onderscheidt een aantal vormen van flexibiliteit, die echter gerelateerd zijn aan de 
levenscyclus van een produktiesysteem: 'planning tlexibility', 'running-in flexibility', 
'insensitivity', 'versatility', 'adaptability' en 'reusability'. 

Al deze vormen van flexibiliteit kunnen worden samengevat als: de mate waarin het 
assemblagesysteem de mogelijkheid biedt te reageren op veranderingen in de omgeving en 
op verstoringen in het assemblageproces. De noodzakelijke flexibiliteit kan in belangrijke 
mate worden bereikt door een assemblagegeorienteerd produkt- en procesontwerp, in 
samenhang met efficiënte omstelstrategieën [Shingo, 1985] en een verhoogde automati
seringsgraad van het assemblagesysteem. De automatiseringsgraad van het assemblage
systeem heeft betrekking op de aard van de systeemcomponenten en is sterk gerelateerd 
aan de assemblagemethode. 

1.4 Assemblagemethoden 

Er zijn diverse procedures beschikbaar om de juiste assemblagemethode te selecteren. De 
meest bekende zijn van: 

1. Boothroyd [ 1983]; uitgangspunt hierbij is de keuze van de juiste assemblagemethode 
tijdens de ontwerpfase van het produkt, op basis van produkt-, proces- en produktie
kenmerken, alsmede op grond van bedrijfseconomische criteria zoals loonkosten 
en aantal ploegen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in zes assemblagemetho
den: manuele assemblage, manuele assemblage met technische hulpmiddelen, 
gemechaniseerde assemblage met behulp van indexeermacbines, gemechaniseerde 
assemblage met behulp van 'special purpose' machines, geautomatiseerde assem
blage met behulp van programmeerbare hanteermachines en geautomatiseerde 
assemblage met behulp van industriële robots. 

2. Csakvary [1985]; deze methode omvat het gebruik van twee grafieken voor de keuze 
tussen manuele en automatische assemblage, op basis van produkt- en produktie
kenmerken. 

3. Langmoen [l 985]; deze procedure omvat de bepaling van de geschiktheid van 
produkten voor automatische assemblage, op basis van voornamelijk produkt
kenmerken. 

De verschillende assemblagemethoden die Boothroyd onderscheidt kunnen gerangschikt 
worden in drie elementaire assemblagemethoden: manuele-, gemechaniseerde- en robot-
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assemblage. Figuur 1.3 toont deze drie assemblagemethoden in relatie tot produktievolume, 
produktvariëteit, seriegrootte en flexibiliteit. Robotassemblage wordt hier gedefinieerd als 
flexibele automatisering van het assemblageproces, waarbij de hanteer- en 
samenvoeghandelingen door één of meer robots worden verricht. 

hoog 

produktie-î 
volume 

laag 

seriegrootte 
groot ... 
GEMECHANISEERDE 

ASSEMBLAGE 

ROBOT 
ASSEMBLAGE 

klein 

MANUELE 
ASSEMBLAGE 

laag hoog 

produktvariëteit 

laag 

Figuur 1.3: Assemblagemethoden gerelateerd aan produktievolume, 
produktvariëteit, seriegrootte en flexibiliteit 

Uit een onderzoek van IKON-beleidsstudie [1988] blijkt dat 97% van de assemblage
georiënteerde bedrijven in Nederland gekenmerkt wordt door een gering produktievolume 
op jaarbasis, kleine seriegroottes en een hoog aantal produktvarianten. Dit wordt nog eens 
bevestigd door een recenter onderzoek van Eureka-Famos [Pulles, 1991]. Op grond hiervan 
en op basis van de genoemde externe ontwikkelingen (zoals hogere levensbetrouwbaarheid, 
kwaliteitseisen en loonkosten, figuur 1.1) kan worden geconcludeerd dat robotassemblage 
steeds aantrekkelijker wordt voor de Nederlandse industrie. 

1.5 Robotassemblage 

1.5.1 Produktontwerp voor robotassemblage 

Roozenburg en Eekels [ 1991] maken terecht onderscheid in produktontwerpen en produkt
ontwikkeling. Zij definiëren produktontwerpen als het uitdenken en vastleggen van de 
geometrie, de materialen en de bewerkingstechnieken van een nieuw produkt. Terwijl 
produktontwikkeling gedefinieerd wordt als het ontwikkelen van een ondernemingsactiviteit 
rond een nieuw produkt. Dit omvat het ontwikkelen van het ontwerp voor een nieuw 
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produkt, plus de daarbij behorende plannen voor de fabricage, assemblage, distributie en 
verkoop. Produktontwerpen is dus ingebed in een meer omvattend proces dat produkt
ontwikkeling wordt genoemd. De ervaring leert dat Design For Assembly (DFA) ofwel 
het assemblagevriendelijk ontwerpen van produkten één van de belangrijkste voorwaarden 
is voor robotassemblage. DFA omvat alle activiteiten met betrekking tot het assemblage
vriendelijk ontwerpen en is te onderscheiden in: produktanalyse, en ontwerpvoorschriften. 
Produktanalyse heeft betrekking op het vastleggen van de kenmerken van 
produktcomponenten en van de kenmerken van de verbindingen tussen de componenten. 
Deze kenmerken bepalen onder meer de complexiteit van het assemblageproces en de 
benodigde assemblagetijd. De ontwerpvoorschriften zijn gebaseerd op twee grondslagen, 
namelijk: vermijding van assemblagehandelingen en vereenvoudiging van asseinblage
handelingen. Vermijding van assemblagehandelingen kan worden gerealiseerd door onder 
meer het elimineren van componenten ten gevolge van functie-integratie. Assemblage
handelingen kunnen worden vereenvoudigd door bijvoorbeeld tal van ontwerpregels in acht 
te nemen, zoals één assemblagerichting (bij voorkeur van boven naar beneden), eenvoudig 
aanvoeren, hanteren en samenvoegen van componenten, alsmede goede toegankelijkheid 
tot de assemblageplaats. 

In de afgelopen jaren zijn tal van DFA-methoden ontwikkeld, teneinde produktontwerpen 
te optimaliseren en daarmee de complexiteit van het assemblageproces en de assemblage
kosten te reduceren. Deze methoden zijn over het algemeen gebaseerd op empirische 
informatie omtrent assemblagehandelingen en op ervaring gebaseerde (veelal ongestruc
tureerde) ontwerpvoorschriften, die vaak in de vorm van een checklist en/of een software
pakket beschikbaar zijn. De meest bekende DFAmethoden zijn: 

1. Design/or Asseinbly Handbook [Boothroyd, 1983 en 1984]; deze methode is in drie 
fasen te onderscheiden: bepalen van de juiste assemblagemethode, analyseren van 
de te assembleren produkten en de te verrichten assemblagehandelingen en op basis 
hiervan optimaliseren van het produkt- en procesontwerp. De analyse van produkten 
en assemblagehandelingen vindt plaats aan de hand van een classificatiesysteem. 
Karakteristieke eigenschappen van produktcomponenten en assemblagehandelingen 
worden uitgedrukt in een meercijferige code, die de complexiteit van de betreffende 
assemblagehandeling, de assemblagetijden/of de assemblagekosten representeert. 

· Op grond hiervan kunnen voorstellen worden gedaan ter optimalisatie van het 
produktontwerp, teneinde assemblagehandelingen te vermijden en/of te 
vereenvoudigen. Boorsma en Nijdam (1983] hebben deze methode aangepast door 
er onder meer een assemblageschema aan toe te voegen, ter verbetering van de 
overzichtelijkheid van het analyseproces en ter visualisatie van de 
assemblagevolgorde. In hoofdstuk 4 wordt nader op deze methode ingegaan. 

2. Asseinblability Evaluation Method (AEM) van Hitachi [Osashi et al, 1983]; Deze 
methode, die enigszins vergelijkbaar is met de methode van Boothroyd, omvat het 
evalueren van de complexiteit van het assemblageproces, aan de hand van een 
puntensysteem dat gecorreleerd is aan de assemblagekosten. Deze methode maakt 
geen onderscheid in manuele en automatische assemblage. Hierbij wordt hetzelfde 
doel nagestreefd als bij de voorgaande methode. 

3. Genera/ Electric's Design/or Asseinbly System [Maczka, 1984]; deze methode, die 
een variant is van de Hitachi-methode, evalueert produktontwerpen op basis van 
analyse van de assemblagehandelingen. De toegekende waarde per assemblage-
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handeling is een maat voor de complexiteit van het assemblageproces. 
4. Product Design Merit (PDM) [Zorowski, 1987]; assemblagehandelingen vormen 

het uitgangspunt bij deze methode, waarbij aan iedere handeling een waardering 
is gekoppeld in de vorm van een getal dat in een orthogonaal assenstelsel wordt 
uitgezet. De vectoriële som van de waarden per assemblagehandeling is een maat 
voor de assemblagevriendelijkheid van het produkt. 

Figuur 1.4 toont de verschillende aspecten van DFA, hetgeen een onderdeel vormt van het 
produktontwikkelingsproces. Roozenburg en Eekels [199l] merken terecht op dat dit proces 
concentrisch ofwel spiraalsgewijs moet worden ingericht en multidisciplinair van aard moet 
zijn, teneinde de interactie tussen deelontwikkelingen te bevorderen en daardoor de 
doorlooptijd van het ontwikkelproces alsmede de ontwikkelkosten te minimaliseren. 

- geometrische relatie lullllen 
produklcomponenlen 

- losneembaarbeid 
- beweeglijkheid 

afstellen 

- een assem 
- componenten eenvoudig aan te 

voeren, te hanteren en samen 
te voegen 
&oede toeg&.llkelijkheid tot de 
-blageplaats 

Figuur 1.4: Design/or Assembly in samenhang met het assemblageproces 
en het assemblagesysteem 
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De genoemde doelstellingen liggen in belangrijke mate ten grondslag aan de huidige trend 
van parallelle en simultane ontwikkeling van het marketingplan, het prndukt en de 
produktie. Andreasen [1987] heeft hiervoor de term 'integrated product development' 
geïntroduceerd. Men spreekt ook wel van 'simultaneous engineering' en 'concurrent 
engineering' [Pugh,1989] en [Nevins, 1989]. In dit onderzoek staat produkt-, proces- en 
systeemontwerp in hun onderlinge samenhang centraal, hetgeen deel uit maakt van deze 
nieuwe ontwikkelingstrategie. 

Ook op het gebied van het assemblageproces zijn nieuwe ontwikkelingen gaande. Met name 
ten behoeve van het assemblagevriendelijk samenvoegen van produktcomponenten worden 
steeds meer nieuwe verbindingsmethoden toegepast, zoals: 

lijmverbindingen; 
insert- en outserttechnieken; hierbij worden tal van metalen en kunststof 
componenten tijdens het spuitgieten in elkaar gegoten. 
snapverbindingen. Hiermee kan met een geringe krachtinspanning een vorm- en/of 
krachtgesloten verbinding worden verkregen. 

Deze ontwikkelingen bieden in samenhang met de genoemde DFA-technieken goede 
toepassingsmogelijkheden voor robotassemblagesystemen. 

1.5.2 Robotassemblagesystemen 

Een robotassemblagesysteem wordt voorlopig gedefinieerd als een integrale structuur van 
mensen, één of meer assemblagerobots en flexibele randapparatuur, ten behoeve van het 
assembleren van produktcomponemen en subassemblies tot samengestelde eenheden. De 
mensen hebben in dit systeem op z'n minst een ondersteunende en bewakende furictie zoals 
systeemomstelling, het vullen van onderdelenmagazijnen, monitoring, supervising, 
programmering en onderhoud. De functies van de assemblagerobots zijn het verrichten van 
hanteer- en samenvoeghandelingen, terwijl de functies van de randapparatuur betrekking 
hebben op het verrichten van de resterende assemblagehandelingen in het systeem. De 
randapparatuur omvat onder meer automatische aan- en afvoersystemen, assembly tools, 
sensoren, besturingssystemen en veiligheidsvoorzieningen. Een assemblagerobot is een 
automatische hanteer- en samenvoeginrichting, die in vier of meer vrijheidsgraden vrij
programmeerbaar is, voorzien is van effectoren, en die op grond van zijn eigenschappen 
(zoals repeteerbaarheid, nauwkeurigheid en communicatie met de omgeving) toepasbaar 
is voor assemblagedoeleinden [Sanders, 1991]. Een effector is een grijper of een speciaal 
gereedschap (bijvoorbeeld een schroevedraaierunit), aan het uiteinde van de robotarm. Over 
het algemeen zijn alle industriële robots die voldoen aan de criteria die voortvloeien uit het 
assemblageproces geschikt voor assemblagedoeleinden. 

De performance van een robotassemblagesysteem wordt behalve door de complexiteit van 
het produkt- en procesontwerp, mede bepaald door de mate van afstemming tussen het 
assemblagesysteem en de onderdelenfabricage, de flexibiliteit van effectoren en rand
apparatuur, alsmede de systeemconfiguratie. Robotassemblagesystemen kunnen in de 
volgende twee basisconfiguraties worden onderscheiden: 
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1. Robotassemblagecel; dit betreft een zelfstandige eenheid, bestaande uit één of meer 
robots en uit randapparatuur, waarmee zoveel mogelijk een compleet produkt wordt 
geassembleerd. Deze structuur wordt gekenmerkt door relatief lange cyclustijden 
en het relatief grote aantal produktcomponenten dat per robQt wordt geassembleerd. 
Figuur 1.5 toont een voorbeeld van een robotassemblagecel, bestaallde uit één robot 
en een aantal van periferieonderdelen. 

2. Robotassemblagelijn. Deze opstelling omvat een aantal robotstations die na elkaar 
worden aangedaan. Deze structuur wordt gekenmerkt door korte cyclustijden, een 
beperkt aantal produktonderdelen dat per station wordt geassembleerd en produkt
transport tussen de stations. Een robotassemblagelijn kan ook uit diverse cellen 
bestaan, verbonden door een transportsysteem, al dan niet met een buffer tussen 
de cellen. Figuur 1.6 toont een voorbeeld van een robotassemblagelijn bestaande 
uit twee robotstations. 

ONVE'fOR FOR 
COMPl..ETED ASSEMBLIES 

Figuur 1.5: Voorbeeld van een robotassemblagecel [Boothroyd, 1985] 

De meeste robotassemblagesystemen in Japan hebben, in tegenstelling tot de USA en 
Europa, een lijnstructuur [Makino, 1988]. Hogere produktievolumes in Japan gekoppeld 
aan een grotere afzetmarkt liggen in belangrijke mate hieraan ten grondslag. Lotter [1985] 
heeft op basis van onderzoekingen in Duitsland, waarbij voornamelijk electro-mechanische 
produkten werden geëvalueerd, verschillende assemblagemethoden en systeemconfiguraties 
geclassificeerd in flexibele assemblagesystemen (manuele en op robot gebaseerde 
assemblagesystemen) en gemechaniseerde assemblagesystemen, zie figuur 1. 7. 
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Figuur 1.6: Voorbeeld van een robotassemblagelijn [Boothroyd, 1985] 
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Figuur 1. 7: Classificatie van assemblagesystemen [Lotter, 1986] 
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Uit een onderzoek in de UK [Harrington en Sackett, 1987] naar de toepassing van robot
assemblagesystemen, waarbij 106 systemen werden geëvalueerd, blijkt het volgende: 

het grootste toepassingsgebied betreft de automobielindustrie (35 % ) , gevolgd door 
de metaalindustrie en de electrotechnische industrie (elk 25 % ) ; 
er zijn twee keer zo veel assemblagecellen als assemblagelijnen in gebruik; 
het gemiddelde aantal produktcomponenten komt neer op 20, terwijl het gemiddelde 
aantal verschillende componenten 10 bedraagt; 
80% van de componenten weegt minder dan 4 kg; 
70% van de componenten heeft afmetingen die vallen binnen lOOxlOOxlOO mm; 
gemiddeld 30 tot 60% van de componenten werden herontworpen voor automatische 
assemblage; 
de produktmaterialen zijn gietijzer, staal, aluminium, plastic, glas, etc.; 
75 % van de systemen heeft een cyclustijd korter dan een minuut; 30% blijft beneden 
de twaalf seconden; 
het gemiddelde jaarlijkse produktievolume bedraagt 800. 000 produktsamenstellingen 
per ploeg. 

Harrington en Sackett [1987] voorzien een toenemende toepassing van robots ten behoeve 
van de assemblage van complexe eindprodukten, in tal van varianten en in lage tot 
middelhoge produktievolumes. Zij beweren op grond van onderzoekingen dat robot
assemblage goede perspectieven biedt in de klein en middelgrote serieproduktie met 
jaarlijkse produktievolumes tussen 100.000 en 600.000 produktsamenstellingen per ploeg. 
Dit correspondeert goed met de economische indicaties van Boothroyd [1984]. Volgens 
Lotter [1986] liggen de produktievolurnes bij robotassemblagecellen tussen circa 200 en 
620 produkten per uur en bij robotassemblagelijnen tussen circa 220 en 750 produkten per 
uur, zie figuur 1. 7. Deze waarden corresponderen goed met het gemiddelde jaarlijkse 
produktievolume van 800.000 produkten per ploeg, dat door Harrington en Sackett [1987] 
worden genoemd. Wamecke [1982] constateert op grond van onderzoekingen in Duitsland 
dat robotassemblagesystemen voornamelijk voor de assemblage van kleine onderdelen 
worden toegepast, waarbij de cyclustijden variëren tussen 15 seconden en enkele minuten. 
Ook hij voorziet veel toepassingen van robotassemblagesystemen in de kleinserie 
assemblage van verschillende produktvarianten, mede vanwege de hoge flexibiliteit en 
betrouwbaarheid van industriële robots. 

Uit een literatuuronderzoek van Goossens [1987], waarbij 47 robotassemblagesystemen 
werden geëvalueerd, blijkt dat het gemiddelde produkt uit 25 componenten bestaat en het 
gemiddeld aantal verschillende componenten per produkt de helft hiervan bedraagt. Ook 
blijkt dat per robot niet meer dan 10 verschillende componenten worden gehanteerd. 
Volgens Csakvary [1985] verdient het uit efficiency overwegingen aanbeveling het aantal 
verschillende· produktcomponenten per robot te beperken tot 2 a' 5; met een gemiddelde 
van 4 verschillende componenten. De systeembetrouwbaarheid neemt immers af naarmate 
het aantal verschillende produktcomponenten per robot toeneemt. De ervaring leert dat ook 
de toegankelijkheid tot de verschillende systeemcomponenten hierdoor afneemt, hetgeen 
ten koste gaat van de onderhoudsvriendelijkheid van het systeem. 

De sterke opkomst van robotassemblagesystemen blijkt uit diverse studies. Volgens het IPA 
in Duitsland is het aantal robots dat voor assemblagedoeleinden wordt ingezet, tussen eind 



14 Het ontwerpen van robotassemblagecellen 

1984 en eind 1988 gestegen van 450 naar 3.400 [Heemskerk, 1990]. Ook in de USA is 
er sprake van een groeiende toepassing van robots in de assemblage. Volgens de Robotic 
Industries Association waren in 1989 in de USA 831 nieuwe toepassingen van robots in 
de assemblage, ten opzichte van 701 nieuwe toepassingen in 1988 [Schreiber, 1991]. 
Volgens schattingen van Dataquest Ine. bedroeg het aantal geïnstalleerde robots in de USA 
27.600 bij de aanvang van 1987, waarvan 19% waren ingezet voor assemblagedoeleinden 
[Winter de, 1988]. Volgens een onderzoek van Anertek [1990] blijkt dat in 1990 dit 
percentage in de Benelux ca. 10% bedroeg. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de toepassing 
van industriële robots in Nederland een forse groei doormaakt (585 robots in 1987 ten 
opzichte van 1073 in 1990) en dat assemblage na booglassen en handling het derde 
toepassingsgebied is. In deze periode is een lichte stijging opgetreden betreffende de 
toepassing van robots in de assemblage, van ca. 1.4% (exclusief de automobielindustrie). 
Behalve in Europa en de USA wordt ook in Japan steeds meer de voorkeur gegeven aan 
robotassemblagesystemen in plaats van manuele en gemechaniseerde systemen [Makino, 
1988]. Uit een survey van Makino blijkt dat het grootste toepassingsgebied van robot
assemblagesystemen in Japan in de electro-mechanische industrie ligt ( 40%), gevolgd door 
de automobielindustrie (ca. 27%). Voorts blijkt uit zijn onderzoek dat de meeste systemen 
een lijnstructuur hebben, met een gemiddelde takttijd (systeem-doorlooptijd) van ca. 20 
seconden en een gemiddeld maandelijkse produktievolume van ca. 30.000 prodµkten per 
ploeg. 

1.5.3 Knelpunten bij robotassemblage 

De ervaring leert en uit de literatuur blijkt dat tal van knelpunten een uitgebreide toepassing 
van robotassemblagesystemen nog in de weg staan. Deze knelpunten zijn te onderscheiden 
in onder meer: een hoge complexiteit van het produkt- en procesontwerp, een laag kwali
tehsniveau van produktcomponenten en subassemblies, alsmede produktafhankelijkheid van 
de meeste systeemcomponenten. Uit een onderzoek in Duitsland naar automatisering van 
het assemblageproces bij 355 bedrijven, bleek dat 40% van de bedrijven een ongeschikt 
produktontwerp had, 30% had te maken met te complexe verwerking van componenten en 
25% met te complexe assemblagehandelingen [Schraft, 1984]. Dit onderzoek bevestigt het 
belang van DFA. Het tweede probleemgebied betreft de over het algemeen beperkte 
nauwkeurigheid van produktcomponenten, die het assemblageproces onnodig complexer 
maakt. Dit probleem kan worden opgelost door optimalisatie van de bewerkingen in de 
onderdelenfabricage en een goede afstemming tussen onderdelenfabricage en assemblage
proces. Integratie van de onderdelenfabricage in de assemblage behoort eveneens tot de 
mogelijkheden. In hoofdstuk 5 wordt nader op dit aspect ingegaan. Het derde probleem
gebied vormt de robot en de randapparatuur. De hieraan gerelateerde knelpunten zijn te 
onderscheiden in: 

over het algemeen beperkte acceleratie en deceleratie van robots, hetgeen een 
beperkte snelheid tot gevolg heeft. 
onvoldoende mogelijkheden van integratie van complexe sensoren vanwege enerzijds 
de onvoldoende betrouwbaarheid van deze sensoren en anderzijds de geslotenheid 
van robotbesturingen; een universele taal voor robotassemblagesystemen en een 
standaard interface voor robotbesturingen is helaas nog niet beschikbaar. 
beperkte flexibiliteit van grijpersystemen en andere assembly tools; vanwege de 
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produktafhankelijkheid van deze assemblagemiddelen is meestal effectorwisseling 
vereist, waarvoor over het algemeen 30% van de takttijd benodigd is [Goossens, 
1987). 
beperkte flexibiliteit van de randapparatuur; dit wordt over het algemeen als het 
grootste knelpunt ervaren. Ook de randapparatuur is meestal produktafbankelijk 
uitgevoerd, hetgeen de systeemflexibiliteit nadelig beïnvloedt. De hoge flexibiliteit 
van de robot komt zodoende niet tot zijn recht. 
lage betrouwbaarheid van de randapparatuur en de moeilijke toegankelijkheid tot 
individuele systeemcomponenten. Zoals uit het voorgaande blijkt hebben de produkt
complexiteit en de systeemconfiguratie hierop een belangrijke invloed. 

Deze knelpunten hebben onder meer hogere kapitaalkosten en een langere cyclustijd van 
het assemblagesysteem tot gevolg. Onvoldoende samenhang en afstemming tussen produkt, 
proces en systeem liggen in belangrijke mate hieraan ten grondslag. 

1.5.4 Ontwikkelingstendenzen 

Behalve ontwikkelingen op het gebied van produkt- en procesontwerp (zie paragraaf 1.5) 
zijn, onder druk van de genoemde knelpunten en onder invloed van de informatie
technologie, ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van robotassemblagesystemen te 
bespeuren. Deze kunnen onderscheiden worden in ontwikkelingen die betrekking hebben 
op de r.obot en ontwikkelingen op het gebied van de randapparatuur. De ontwikkelings
zwaartepunten met betrekking tot de robot zijn te onderscheiden in: 

kinematica en aandrijving; nieuwe configuraties, lichtere constructies en nieuwe 
aandrijfsystemen, die hogere snelheden en nauwkeurigheden garanderen. 
besturing; steeds betere besturings- en programmeerfaciliteiten, alsmede 
ontwikkeling van standaard interfaces ten behoeve van interacties met de omgeving 
en communicatie met hoger gelegen besturingssystemen. Ook worden in toenemende 
mate CAD- en simulatiesystemen toegepast voor het off-line programmeren van 
robotassemblagesystemen. 
sensoren; nieuwe ontwikkelingen op het gebied van optische en tactile sensoren 
[Brussel van et al, 1987] bieden in samenhang met optimale besturingsfaciliteiten 
goede mogelijkheden om de beheersbaarheid van het assemblageproces te verhogen. 
effectoren; nieuwe ontwikkelingen op het gebied van assembly tools en 
grijpersystemen. Met name de integratie van optische en tactile sensoren, alsmede 
ontwikkelingen op het gebied van mechanische interfaces, bieden in samenhang met 
een flexibele periferie de mogelijkheid meerdere produktfamilies in één systeem te 
assembleren. 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de randapparatuur zijn te onderscheiden in: 

ontwikkeling van programmeerbare aanvoersystemen en magazijnen, die voor meer 
dan één componenttype geschikt zijn; 
integratie van sensoren in de periferie ten behoeve van het ordenen van 
componenten en van de kwaliteitscontrole; 
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toenemende miniaturisatie, universaliteit en modulariteit van systeemcomponenten; 
toepassing van 'Automated Guided Vehicles' (AGV's) als transportsysteem. 

Het zijn vooral robotfabrik:anten en technologische onderzoeksinstellingen die deze 
ontwikkelingen initiëren, terwijl men uit het oogpunt van bedrijfskunde voornamelijk 
geïnteresseerd is in nieuwe strategieën voor de ontwikkeling van efficiënte systeemlayouts, 
teneinde verscheidene produktvarianten in kleine series en in lage produktievolumes 
economisch rendabel te kunnen assembleren. De genoemde knelpunten en ontwikkelings
tendenzen zijn in figuur 1.8 samengevat weergegeven. 
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Figuur 1.8: Knelpunten en ontwikkelingstendenzen bij robotassemblage 

1.6 Probleemstelling 

Zoals in paragraaf 1.1 is aangegeven worden ondernemingen onder druk van externe 
ontwikkelingen gedwongen de assemblageactiviteiten te rationaliseren. Robotassemblage
cellen bieden, in samenhang met een assemblagevriendelijk produkt- en procesontwerp, 
hiertoe goede perspectieven. De toenemende produktdiversiteit en de afnemende produkt
kwantiteit (zie paragrafen 1.1 en 1.5.2) liggen in belangrijke mate hieraan ten grondslag. 
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De genoemde knelpunten (zie figuur 1.8) staan een uitgebreide toepassing van robotassem
blagecellen nog in de weg, hetgeen in belangrijke mate te maken heeft met de onvoldoende 
onderlinge afstemming tussen het produkt, het assemblageproces en het assemblagesysteem. 
Onvoldoende inzicht in de interacties tussen produkt, proces en systeem ligt in hoge mate 
hieraan ten grondslag. Dit beperkte inzicht heeft voornamelijk te maken met het feit dat 
robotassemblagecellen, in tegenstelling tot robotassemblagelijnen, tot nu onvoldoende op 
een systematische wijze zijn onderzocht. Het centrale thema in dit onderzoek is daarom: 
het ontwerpen van robotassemblagecellen, in samenhang met de analyse en optimalisatie 
van de te assembleren produkten en het assemblageproces, alsmede rekening houdend met 
de opgelegde randvoorwaarden. 

Op grond hiervan zijn de volgende onderzoeksyragen geformuleerd: 

1. Hoe kunnen robotassemblagecellen op systematische en gestructureerde wijze 
worden geconcipieerd? 

2. Welke parameters omvat dit ontwerpproces en hoe zijn ze aan elkaar gerelateerd? 

3. Hoe kan de beheersbaarheid van dit ontwerpproces worden verhoogd? 

1. 7 Afbakening en aard van het onderzoek 

Op grond van het toepassingsgebied van assemblagerobots ligt het accent van dit onderzoek 
op de assemblage van kleine discrete produkten in kleine en middelgrote series, alsmede 
in lage tot middelhoge produktievolumes. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de 
fijnmechanische en de electro-mechanische industrie. Typische voorbeelden van produkten 
die in deze branches worden voortgebracht zijn onder meer: horloges, sloten, meters, 
schakelaars en electrische apparaten. In dit onderzoek staat centraal het ontwerpen van 
robotassemblagecellen ten behoeve van het assembleren van reeds ontwikkelde (bestaande) 
produkten. Dit onderzoek omvat het eerste deel van het systeemontwerpproces dat 
betrekking heeft op het conceptueel ontwerpen; dit leidt tot het ontwikkelen van concept
varianten van een robotassemblagecel, die op basis van hun eigenschappen kunnen worden 
geselecteerd voor nadere uitwerking. Robotassemblagecellen worden in het kader van dit 
onderzoek vanuit een technisch-bedrijfskundige optiek ontworpen. De nadruk ligt hierbij 
niet op de socio-technische benadering, waarbij de mens centraal staat. Op grond van het 
voorgaande ligt het accent op het concipiëren van robotassemblagecellen en blijft de 
lijnstructuur in dit onderzoek buiten beschouwing. Op de besturing en programmering van 
deze systemen wordt evenmin in detail ingegaan, daar hierover thans veel bekend is 
vanwege talrijke nationale en internationale onderzoekingen op dit gebied. Voorts blijven 
de niet-losneembare verbindingen (zoals lassen en lijmen) eveneens buiten beschouwing. 

Het accent van dit onderzoek ligt niet op het toetsen van de theorie of vanuit empirisch 
onderzoek afgeleide hypothesen, maar op het aan de hand van literatuurstudie en empirisch 
materiaal (waaronder ook eigen praktijkervaring) ontwikkelen van een integrale ontwerp
procedure ten behoeve van het concipiëren van robotassemblagecellen. 
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1.8 Doelstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek is een ontwerpmodel te ontwikkelen dat inzicht verschaft 
in de samenhang tussen de te assembleren produkten, het assemblageproces en het te 
ontwikkelen assemblagesysteem, en waarbij de toepassing van het model ten goede komt 
aan een beheersbaar ontwerpproces en een hoge ontwerpkwaliteit. De maatschappelijke 
relevantie van dit onderzoek vloeit voort uit de toenemende druk vanuit de markt (zie figuur 
1.1) tot optimalisatie van de assemblageactiviteiten. Zoals in het voorgaande is aangegeven 
bieden robotassemblagecellen, mits deze goed zijn afgestemd op het produkt en proces
ontwerp, hiertoe goede mogelijkheden. De samenhangende kennis op dit gebied. wordt in 
dit onderzoek verdiept en voor ondernemingen toegankelijk gemaakt. De wetenschappelijke 
relevantie van dit onderzoek vloeit voort uit de bijdrage die geleverd wordt aan de 
uitbreiding van de theorievorming op het gebied van robotassemblage, terwijl het integrale 
aspect van de theorievorming omtrent het ontwerpproces de technisch-bedrijfskundige 
relevantie hiervan omvat. 

1.9 Indeling 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de ontwikkeling van een integraal 
assemblagemodel, teneinde een beter inzicht in de interacties tussen produkt, proces en 
systeem te creëren. Aan de hand van dit model worden de onderlinge relaties tussen deze 
variabelen geïdentificeerd en verklaard. Dit model vormt het uitgangspunt bij de 
ontwikkeling van een integrale ontwerpbenadering, die in hoofdstuk 3 aan de orde komt. 
In dit derde hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de theoretische achtergrond, waarbij de 
modelbenadering van zowel het technisch proces als het ontwerpproces wordt beschreven. 
Het concentrische ontwerpmodel dat hieruit voortvloeit wordt eveneens in dit hoofdstuk 
beschreven. De ontwerpstappen in dit model worden vervolgens in de hoofdstukken 4 tot 
en met 7 geoperationaliseerd. Zo worden in hoofdstukken 4 en 5 respectievelijk het 
produktontwerp en het procesontwerp beschreven. De beschrijving van deze twee assembla
gevariabelen vormt het uitgangspunt bij de ontwikkeling van een integrale DFA-procedure, 
die in hoofdstuk 6 aan de orde komt. In hoofdstuk 7 wordt het systeemontwerpproces 
geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. In dit zevende hoofdstuk wordt ook een 
ontwikkeld productiviteitsmodel toegelicht, waarmee beoogd wordt de beheersbaarheid van 
het ontwerpproces te verhogen en een hoge ontwerpkwaliteit te realiseren. In hoofdstuk 
7 wordt ook ingegaan .op het gebruik van simulatietechnieken, teneinde een oordeel te 
kunnen vormen over de eigenschappen van het assemblagesysteem-in-wording. Hierna 
worden in hoofdstuk 8 conclusies getrokken over onder meer de waarde van de ontwikkelde 
ontwerpprocedure. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 



Hoofdstuk 2 

Een integraal assemblagemodel 

Zoals uit de probleemstelling blijkt dient in eerste instantie meer inzicht gecreëerd te 
worden in de samenhang tussen de produkt-, proces- en systeemvariabelen. Dit vormt een 
belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van een samenhangende ontwerpprocedure. De 
literatuur bevat veel ongestructureerde infonnatie over de afzonderlijke assemblagevaria
belen. Op de onderlinge samenhang tussen de genoemde variabelen wordt nauwelijks 
ingegaan. Een goed inzicht in de wisselwerking tussen het produkt, het assemblageproces 
en het assemblagesysteem is van essentieel belang bij zowel het analyseren en ontwerpen 
van assemblagesystemen alsook bij de produktontwikkeling en de werkvoorbereiding. Op 
grond hiervan hebben we een model ontwikkeld dat beoogt het inzicht in de wisselwerking 
tussen de genoemde assemblagevariabelen te verbeteren, teneinde hierdoor een beheersbaar 
ontwerpproces en een hoge ontwerpkwaliteit te realiseren. Vanwege de integrale benadering 
wordt dit model een integraal assemblagemodel genoemd, zie figuur 2.1. 

Figuur 2.1: Een integraal assemblagemodel 
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In het assemblagemodel wordt de interactie tussen een verzameling assemblagevariabelen 
gei1lustreerd, die in elke fase van het ontwerpproces een rol spelen. In dit hoofdstuk wordt 
nader op deze variabelen ingegaan. 

2.1 Assemblagevariabelen 

De variabelen in het assemblagemodel zijn te onderscheiden in produkt, assemblageproces 
en assemblagesysteem, zie figuur 2 .1. Deze ontwerpvariabelen bestaan elk uit drie elemen
ten. Elk van deze variabelen zijn via de elementen ingedeeld in drie abstractieniveaus 
(niveaus van complexiteit), die op elk niveau aan elkaar zijn gerelateerd. Deze. indeling 
correspondeert met de stappen in het hierna te behandelen systeemontwerpproces. Tijdens 
het ontwerpproces worden op elk abstractieniveau beslissingen genomen, waartussen een 
bepaalde samenhang bestaat. In figuur 2.1 zijn de relaties tussen de variabelen met behulp 
van pijlenreeksen aangegeven. De vette pijlenreeks heeft betrekking op een sterkere relatie 
dan de dunne pijlenreeks. Zoals uit de figuur blijkt zijn de interacties tussen de variabelen 
op hetzelfde abstractieniveau het sterkst, evenals tussen de verschillende elementen per 
variabele. Deze variabelen en de bijbehorende elementen worden in deze paragraaf kort 
beschreven waarna nader wordt ingegaan op de relaties daartussen. 

Produkt 

Robotassemblagesystemen zijn bedoeld voor het assembleren van produktfamilies. Een 
produktfamilie omvat een verzameling produktvarianten die qua kenmerken vergaande 
overeenkomsten vertonen. De huidige generatie robotassemblagesystemen zijn vanwege de 
aanwezigheid van produktspecifieke apparatuur, over het algemeen niet in staat sterk 
verschillende produktvarianten en -families te assembleren. Heemskerk [ 1990] heeft getracht 
de assemblagevariabelen ten behoeve van de werkvoorbereiding te ordenen, door onder
scheid te maken tussen batch (produktfamilie), produkt (één produkt uit de familie), 
onderdeel (één onderdeel uit het produkt) en primitieven (handelingen aan één onderdeel). 
Deze ordening biedt echter onvoldoende houvast omdat geen scherp onderscheid wordt 
gemaakt tussen produkt, assemblageproces en assemblagesysteem. Zo behoren primitieven 
niet in de bovengenoemde indeling thuis daar dit in tegenstelling tot batch, produkt en 
onderdeel, een procesvariabele is. Een scheiding tussen de verschillende assemblagevaria
belen op verschillende abstractieniveaus is zinvoller, teneinde een beter inzicht in de 
samenhang tussen deze variabelen te creëren. De produktvariabele is in de volgende drie 
elementen onderscheiden: 

produktassortiment; dit element omvat het aantal te assembleren produktvarianten. 
produktstructuur; dit element omvat de indeling van het produkt in subassemblies 
en componenten, alsmede de weergave van de relaties hiertussen. De produkt
structuur legt in stappen de relaties tussen de produktdelen vast. 
produktcomponenten; dit element omvat onderdelen van een subassembly of van een 
produkt. 
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Assemblageproces 

Het assemblageproces is te onderscheiden in: 

assemblagestrategie; dit element omvat de keuzen die op een hoog 
abstractieniveau uit alternatieve methoden en middelen worden gemaakt, teneinde 
het assemblageproces te optimaliseren. De assemblagestrategie wordt in hoge mate 
door het produktassortiment bepaald en heeft een belangrijke invloed op de 
productiviteit van het systeem en de dimensionering van de systeemlayout. 
assemblagestructuur; dit element omvat de volgorde van en de relatie tussen 
enkelvoudige assemblagehandelingen, die gericht zijn op het samenbrengen van 
produktcomponenten en subassemblies zodat samengestelde eenheden ontstaan. 
assemblagehandelingen; dit element is te onderscheiden in de volgende enkelvoudige 
assemblageoperaties: aanvoeren, hanteren, samenvoegen, controleren, afstellen en 
speciale processen. Elk van deze handelingen zijn weer onder te verdelen in 
subhandelingen, zie paragraaf 1.2. 

Assemblagesysteem 

Het assemblagesysteem is overeenkomstig de stappen in het ontwerpproces onderverdeeld 
in: 

systeemlayout; dit element omvat een geordende plaatsing van concrete systeem
componenten in de ruimte binnen het assemblagesysteem. De locatie van en de 
relaties tussen deze systeemcomponenten worden hierbij in detail bepaald. 
systeemstructuur; dit element omvat een verzameling van concrete systeem
componenten, die onderling aan elkaar zijn gerelateerd. De locatie van de systeem
componenten zijn hierbij globaal vastgelegd. 
systeemcomponenten; dit element omvat de subsystemen van het assemblagesysteem, 
die functies in het systeem vervullen. 

De relaties tussen de genoemde assemblagevariabelen worden in de volgende paragraaf 
nader toegelicht. 

2.2 Relaties tussen de assemblagevariabelen 

Tussen de genoemde assemblagevariabelen bestaat een bepaalde samenhang. Bij wijziging 
van één of meer van deze variabelen zullen de andere variabelen ook (moeten) veranderen. 
Deze samenhang, die uit het assemblagemodel kan worden afgeleid, heeft een belangrijke 
invloed op het ontwerpproces en de ontwerpkwaliteit. Dit model kan daarom als een 
belangrijk hulpmiddel worden beschouwd bij het doorlopen van de verschillende ontwerp
stappen die in het volgende hoofdstuk aan de orde komen. In deze paragraaf wordt per 
abstractieniveau het verband tussen de verschillende assemblagevariabelen kwalitatief 
beschreven. 
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Relatie produktcomponenten - assemblagehandelingen - systeemcomponenten 

Op dit laagste abstractieniveau bestaat een sterke interactie tussen de eigenschappen van 
de produktcomponenten, de complexiteit van de assemblagehandelingen en de eigenschap
pen van de systeemcomponenten. De belangrijkste kenmerken van de produktcomponenten 
worden bepaald door de stijfheid, de kwetsbaarheid, de vorm, de afmetingen, de symmetrie, 
het kwaliteitsniveau, de toleranties en het gewicht. Zo heeft de materiaalstijfheid een 
belangrijke invloed op de moeilijkheidsgraad van het aanvoeren, hanteren en samenvoegen 
van produktcomponenten. Naarmate de component slapper (elastischer) is des te complexer 
het aanvoer-, hanteer- en samenvoegproces, zie paragraaf 4.3. De robotgrijper en de fixture 
moeten hiertoe de juiste eigenschappen hebben, teneinde het assemblageproces beheersbaar 
te laten verlopen. Een fixture is een produktdrager die de componenten en (sub)assemblies 
tijdens het samenvoegen in een gedefinieerde positie vasthoudt, zie figuur 1.5. De vorm, 
afmetingen en symmetrie van de produktcomponent hebben eveneens invloed op het 
aanvoeren en hanteren. Met name het aanvoerproces wordt sterk bemoeilijkt ten gevolge 
van niet-ronde componenten in combinatie met extreme afmetingen en niet-symmetrische 
kenmerken. Deze componentkenmerken bepalen in hoge mate de kenmerken van zowel het 
aanvoersysteem als de grijper (grijpbereik en grijpkracht). Boothroyd [1983] geeft diverse 
richtwaarden ten aanzien van de lengte-diameter verhouding van produktcomponenten in 
relatie tot de geschiktheid van trilvullers. Zo stelt Kodoleon [1976], op basis van empirisch 
onderzoek, dat de diameter van een trilvuller over het algemeen vijftien keer de grootste 
afmeting van een produktcomponent bedraagt. Het kwaliteitsniveau van de produkt
componenten en subassemblies heeft een belangrijke invloed op de complexiteit van het 
samenvoegproces. Zo hebben nauwe passingen bij pen-gat assemblage een grote weerstand 
bij het samenvoegen tot gevolg. De kans op klemming tussen pen en gat is hierdoor groot. 
De robot moet hiertoe het vermogen hebben om volgzaam te reageren op optredende 
krachten en momenten. Het gewicht van de component heeft vooral invloed op de hanteer
baarheid ervan en op de dynamische eigenschappen van de robot. In de paragrafen 4.3 en 
5. 3 worden bovengenoemde relaties nader uiteengezet. 

Relatie produktstructuur - assemblagestructuur - systeemstructuur 

Deze drie elementen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. De wijze waarop het 
produkt is opgebouwd uit subassemblies en componenten bepaalt in hoge mate de volgorde 
van en de relaties tussen de verschillende assemblagehandelingen, hetgeen grote invloed 
heeft op de wijze waarop de verschillende systeemcomponenten aan elkaar zijn gerelateerd. 
De positie die de componenten en subassemblies in het produkt innemen heeft behalve op 
de assemblagevolgorde, ook invloed op de toegankelijkheid tot de samenvoegpositie en de 
stabiliteit van de samenstelling tijdens het samenvoegen. Een efficiënte produktstructurering 
biedt tevens de mogelijkheid componenten en subassemblies afzonderlijk of parallel te 
assembleren en subassemblies onafhankelijk te controleren of te testen. Dit heeft invloed 
op zowel de assemblage- als de systeemstructuur. Een efficiënte produktstructurering biedt 
tevens de mogelijkheid gemeenschappelijke en/of goedkopere subassemblies vooraf in 
grotere aantallen te assembleren en pas in een latere fase de orderafhankelijke en/of 
duurdere subassemblies samen te stellen. In de paragrafen 4.2 en 5.2 worden de relaties 
die op dit abstractieniveau een rol spelen nader uiteengezet. 
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Relatie produktassortimeot - assemblagestrategie - systeemlayout 

Op dit abstractieniveau worden, onder invloed van de omgeving (de markt) belangrijke 
keuzen gemaakt die de systeemlayout, de systeemflexibiliteit en de cyclustijd in hoge mate 
beïnvloeden. Deze keuzen hebben invloed op alle niveaus en variabelen in het model. Zo 
heeft het produktassortiment een belangrijke invloed op de methode van aanvoeren, grijpen 
en transporteren [Rampersad, 1990c] en [Heemskerk, 1991]. Deze assemblagehandelingen 
zijn gerelateerd aan de aanvoer-, grijper- en transponstraregie. De aanvoerstrategie heeft 
betrekking op de keuze uit verschillende aanvoermethoden, zoals bulkaanvoer, half
geordende aanvoer, geordende aanvoer, etc. (zie figuur 1.5). De grijperstrategie heeft 
betrekking op de keuze uit verschillende grijperprincipes zoals vaste grijper, multi
functionele grijper, multigripper, etc. Terwijl de transportstrategie betrekking heeft op de 
keuze uit verschillende methoden van transport, zowel in het assemblagesysteem (micro
transport) als tussen dit systeem en enig ander produktiesysteem (macro-transport), zoals 
index transfer, power-and-free transfer, AGV-transport, etc. In paragraaf 5.1 wordt nader 
op deze strategieën ingegaan. Deze strategieën bepalen in hoge mate de systeemstructuur 
en de fysieke opbouw (de layout) van het assemblagesysteem. Op dit niveau vindt ook 
lijnbalancering plaats, waarbij taken aan stations in een assemblagelijn worden toegewezen. 
Een typisch voorbeeld van een sterke relatie op dit abstractieniveau is het sub-batch principe 
van Amström (1987], waarbij dankzij een efficiënte assemblagestrategie verschillende 
produktvarianten in kleine series in één assemblagesysteem economisch rendabel kunnen 
worden geassembleerd. In hoofdstuk 7 wordt nader op dit assemblageconcept ingegaan. 
In de paragrafen 4.1 en 5.1 worden de relaties die op dit abstractieniveau een rol spelen 
nader uiteengezet. 

Het integrale assemblagemodel vormt in samenhang met het model van het ontwerpproces 
het uitgangspunt bij de ontwikkeling van een nieuwe ontwerpbenadering, hetgeen in het 
volgende hoofdstuk aan de orde komt. 
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Hoofdstuk 3 

Het ontwerpproces 

In dit hoofdstuk wordt het ontwerpproces nader beschreven op basis van de systeemleer 
en het ontwikkelde integraal assemblagemodel. 

3.1 Uitgangspositie bij het ontwerpen 
van rotiolassemblagecellen 

Het ontwerpproces wordt hier gedefinieerd als het proces waarbij klantenwensen worden 
vertaald naar ontwerpactiviteiten die worden ontplooid, die uitmonden in voorschriften voor 
de vorm en het gebruik van robotassemblagesystemen. Alvorens op het ontwerpproces in 
te gaan, worden in deze paragraaf eerst enkele begrippen uit de systeemleer in hun 
onderlinge samenhang besproken. Deze begrippen zijn nodig om het produkt, het proces 
en het assemblagesysteem, alsmede de samenhang hiertussen als een systeem te beschouwen 
en als zodanig te onderzoeken. Deze verzameling begrippen vormt hier het uitgangspunt 
bij het analyseren en het ontwerpen van robotassemblagesystemen. 

Volgens de systeemleer is een systeem een ver;,ameling elementen die ieder bepaalde 
eigenschappen hebben; deze kunnen onder meer zowel fysisch als geometrisch van aard 
zijn. De waarde van deze eigenschappen op een bepaald tijdstip in het systeem is de 
toestand van het systeem. Wanneer de toestand van het systeem wijzigt, noemt men dat een 
gebeurtenis. Tussen de elementen in het systeem bestaan er relaties, die een bepaalde 
samenhang tussen die elementen beschrijven. De opsomming van deze relaties is de 
structuur van het systeem. Ook kan onderscheid worden gemaakt tussen subsystemen en 
aspectsystemen, teneinde meer inzicht te krijgen in complexe systemen. Een subsysteem 
is een deelverzameling van de elementen in het systeem, waarbij alle oorspronkelijke 
relaties tussen deze elementen onveranderd behouden blijven. Een aspectsysteem is een 
deelverzameling van relaties in het systeem, waarbij alle elementen onveranderd behouden 
blijven. Voorts wordt onderscheid gemaakt in statische en dynamische systemen. Binnen 
statische systemen treden, in tegenstelling tot dynamische systemen, geen gebeurtenissen 
op. Dit impliceert dat in statische systemen geen processen aanwezig zijn. In dit onderzoek 
staan robotassemblagesystemen centraal. Deze systemen zijn dynamisch omdat zich hierin 
een assemblageproces afspeelt, dat uitgevoerd wordt door een verzameling subsystemen, 
die ieder hun eigen bepaalde functie in dat proces vervullen. Onder invloed van dit proces 
vertoont het assemblagesysteem een bepaald gedrag. Dit gedrag is de wijze waarop het 
systeem reageert op bepaalde interne en externe veranderingen. Een (transformatie-) proces 
wordt door in 't Veld [1988] gedefinieerd als een serie transformaties tijdens de doorvoer, 
als gevolg waarvan het ingevoerde element verandert in plaats, stand, vorm, afmeting, 
functie, eigenschap of enig ander kenmerk. 
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Vanwege de aanwezigheid van het proces is het assemblagesysteem te onderscheiden in 
blijvende en tijdelijke elementen. De blijvende elementen worden gevormd door de sub
systemen of componenten van het assemblagesysteem; zoals aan- en afvoersystemen, 
robot(s), sensoren, assemblagehulpmiddelen en besturingssystemen. Deze subsystemen 
vervullen functies in het assemblageproces en vormen via relaties tussen deze subsystemen 
de structuur van het systeem. De tijdelijke elementen worden voortdurend in het assem
blagesysteem ingevoerd en hierin getransformeerd tot de voor de omgeving gewenste 
uitvoer. Deze elementen omvatten materie- (produktcomponenten en/of subassemblies), 
energie- en informatiestroom, zie figuren 1.2 en 3.1. In dit onderzoek ligt de nadruk 
voornamelijk op de materiestroom, in relatie tot het assemblageproces en het assemblage
systeem. 

informatie 

materiaal 

INPUT 

systeemgrens 

Figuur 3.1: Voorstelling van een dynamisch systeem 

Figuur 3 .1 toont een voorstelling van een dynamisch systeem. Zoals uit figuur 1.2 blijkt, 
bestaat het assemblageproces uit een serie assemblagehandelingen (aanvoeren, hanteren, 
samenvoegen, controleren, afstellen en speciale processen) die elk weer onder te verdelen 
zijn in subhandelingen. Een assemblagesysteem in werking genereert dus een serie van deze 
enkelvoudige handelingen, welke door een structuur van interacties met elkaar zijn 
verbonden en zijn gericht op het samenbrengen van componenten en/of subassemblies zodat 
samengestelde eenheden ontstaan. Door middel van het assemblageproces vervult het 
assemblagesysteem zijn functie in zijn omgeving. Deze functie wordt vervuld door het 
assembleren van componenten en subassemblies tot eindsamenstellingen, waaraan de 
omgeving behoefte heeft. De omgeving van het systeem wordt gedefinieerd als die 
elementen buiten het systeem die het proces in het systeem en/of de eigenschappen van de 
systeemelementen beïnvloeden of omgekeerd door het systeem beïnvloed worden. Het 
vervullen van de functie in de omgeving is het doel van het systeem. Ter realisering van 
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dit doel is het noodzakelijk dat het assemblageproces beheersbaar verloopt. In het assembla
geproces moeten hiertoe behalve transformatiefuncties, ook meet- en regelfuncties en 
ondersteunende functies worden vervuld. De ondersteunende functies worden veelal door 
de mens vervuld en zijn bij robotassemblagesystemen over het algemeen te onderscheiden 
in: systeemomstelling, het vullen van onderdelenmagazijnen, programmering, verhelpen 
van storingen en onderhoud. Op grond van het voorgaande kan voorlopig gesteld worden 
dat een robotassemblagesysteem een verzameling subsystemen is bestaande uit mensen, één 
of meer assemblagerobots en flexibele randapparatuur, met hun eigenschappen, die via 
relaties tussen deze subsystemen gestructureerd zijn. Figuur 3.2 toont een voorstelling van 
een robotassemblagesysteem. 

Malotaux [1983] maakt bij het analyseren en ontwerpen van systemen terecht een scherp 
onderscheid in functie en taak van een element. Hij definieert de functie van een element 
als datgene wat door dat element wordt teweeggebracht waaraan het grotere geheel behoefte 
heeft. Terwijl de taak van dat element door hem gedefinieerd wordt als datgene wat gedaan 
moet worden zodat de functie wordt vervuld. De taak heeft dus betrekking op de activiteiten 
in het systeem. Terwijl de functie, die samenhangt met het gewenste resultaat, betrekking 
heeft op de gevolgen hiervan in de omgeving (de bedoeling) van het systeem. Bij het 
ontwerpen van robotassemblagesystemen is dit onderscheid tussen functie en taak, vanwege 
de complexiteit van deze systemen, zinvol omdat het de mogelijkheid biedt om over de 
functie van het systeem na te denken, los van de manier waarop deze vervuld wordt. Voorts 
worden bij het ontwerpen in functies tal van alternatieve oplossingen gegenereerd voor de 
manier waarop de functie moet worden vervuld. Dit komt ten goede aan een hogere 
ontwerpkwaliteit en een beheersbaarder ontwerpproces. Bij het ontwerpen van systemen 
gaat men daarom steeds meer uit van functies in plaats van taken. Omdat produktiesystemen 
over het algemeen complex zijn verdient het om bovengenoemde reden aanbeveling deze 
twee begrippen (functie en taak) als afzonderlijke ontwerpvariabelen te beschouwen. Van 
Mal [1992] en Vliegen [1993] maken terecht onderscheid in functie, taak, eigenschappen 
en toestand van zowel produkt als bijbehorend produktiesysteem, in hun onderlinge 
samenhang. Omdat dit onderzoek betrekking heeft op het ontwerpen van robotassemblage
systemen ten behoeve van het assembleren van reeds gedefinieerde produkten, wordt hier 
alleen de functie en taak van het assemblagesysteem in beschouwing genomen, terwijl de 
functie en taak van het produkt buiten beschouwing worden gelaten. De eigenschappen en 
toestand van het produkt (de ingaande materialen) worden daarentegen expliciet in dit 
onderzoek betrokken, daar deze een belangrijke invloed hebben op complexiteit van het 
assemblageproces en op de performance van het assemblagesysteem. Produkteigenschappen 
zijn kenmerken die bij het produkt behoren, en produkttoestand is de omstandigheid 
(gesteldheid) waarin het produkt verkeert. Hubka en Eder [1988] maken ten aanzien van 
het begrip eigenschappen onderscheid in externe en interne eigenschappen, hetgeen 
correspondeert met het extern en intern functioneren van respectievelijk het gehele produkt 
en de produktdelen. Het deel van deze eigenschappen dat in hoge mate door de ontwerper 
te bepalen is wordt hier ontwerpeigenschappen genoemd. De ontwerpeigenschappen worden 
hier uit het oogpunt van assemblagevriendelijkheid in beschouwing genomen. 

Alvorens op het ontwerpproces nader in te gaan lijkt een scherpe scheiding tussen de 
begrippen en een eenduidig begrippenkader ons zinvol om het complexe verband tussen 
de verschillende assemblage- en ontwerpvariabelen beter te begrijpen. De functie van het 
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assemblagesysteem is dus het assembleren van componenten en/of subassemblies tot 
eindsamenstellingen waaraan de omgeving behoefte heeft. Deze wordt door de markt 
gedicteerd, hetgeen resulteert in produktiekenrnerken zoals onder meer produktievolumes 
en seriegroottes. De taak van het assemblagesysteem is het verrichten van assemblage
handelingen zodat de functie wordt vervuld. De eigenschappen van het ingaande produkt 
worden bepaald door het produktassortiment, de produktstructuur en de produkt
componenten. De toestand van het ingaande produkt is de omstandigheid (gesteldheid) 
waarin het produkt verkeert. De eigenschappen van de blijvende elementen in het assembla
gesysteem volgen uit de taak van het systeem en worden beïnvloed door de complexiteit 
van het produkt- en procesontwerp en de produktiekenmerken. Deze eigenschappen zijn 
te onderscheiden in de eerder genoemde externe- en interne eigenschappen. De toestand 
van het assemblagesysteem is de waarde van deze eigenschappen op een bepaald moment 
in het systeem, hetgeen tot uitdrukking komt in het systeemgedrag. De structuur van het 
assemblagesysteem (zie figuur 3.2) wordt voorlopig gedefinieerd als de opsomming van 
de relaties tussen de systeemelementen. 

De blijvende elementen van het assemblagesysteem zijn opgebouwd uit een vast en een 
variabel gedeelte. Een belangrijke systeemeigenschap is het variabel gedeelte in te stellen 
en de procescondities, en dus de taak van het assemblagesysteem, zodanig te regelen dat 
de ingangsmaterialen na het transfonnatieproces voldoen aan de gewenste eigenschappen 

. van de uitgangsprodukten. Dit biedt de mogelijkheid meerdere produktvarianten in lage 
volumes en kleine series te assembleren. Het systeemgedrag wordt bepaald door de wijze 
waarop het systeem reageert op veranderingen in de toestand van de ingangsmaterialen en 
de uitgangsprodukten, alsmede op veranderingen in de omgeving. De meeste storingen in 
het assemblageproces ontstaan ten gevolge van de veelal hoge complexiteit van de ingangs
materialen (assemblage-onvriendelijk produktontwerp) en kwaliteitsverschillen in de 
produktcomponenten en subassemblies. Procesregeling is daarom noodzakelijk teneinde 
de toestand van de uitgangsprodukten binnen de normen te houden. Op grond van de 
vergelijking tussen de gemeten in- en/of uitgangsgrootheden en de normen, kunnen 
correctieve acties worden ondernomen, teneinde de assemblagehandelingen in gunstige zin 
aan te passen. Procesregeling is ook mogelijk door het meten van de toestand van de 
componenten en de (sub)assemblies tijdens de uitvoering van de assemblagehandelingen 
en het corrigeren via de procescondities, zoals bijvoorbeeld het bewaken van de inzetkracht 
tijdens het samenvoegen. 

De genoemde begrippen uit de systeemleer vonnen het uitgangspunt bij de modelmatige 
benadering van zowel het transformatieproces als het ontwerpproces. 

3.2 Transformatiemodel 

Het transformatieproces omvat een serie assemblagehandelingen (zie figuren 1.2 en 3.2), 
als gevolg waarvan de ingevoerde materialen (produktcomponenten en subassemblies) in 
eigenschappen en toestand veranderen. Figuur 3. 3 toont schematisch het proces van 
eigenschappen- en toestandsverandering. waarbij ingangsmaterialen, energie en informatie 
getransfonneerd kunnen worden tot de door de omgeving gewenste uitgangsprodukten. 
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De functie van· het te ontwerpen assemblagesysteem wordt vervuld door: het veranderen 
van de eigenschappen van de ingangsmaterialen Yj vóór het transformatieproces, in de 
eigenschappen van het uitgangsprodukt Y0 direct nadat het proces is voltooid. Mede op basis 
van de systeemkundige beschouwing van van Mal [1992] kan worden gesteld dat de taak 
van het assemblagesysteem wordt verricht door het uitvoeren van assemblagehandelingen, 
zodat de functie wordt vervuld, waarbij de begintoestand van de ingangsmaterialen S1 op 
tijdstip t1 getransformeerd wordt in de gewenste toestand van het uitgangsprodukt S
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tijdstip t2. 

De uitgangstoestand S0 van het produkt ontstaat dus uit de ingangstoestand Si onder invloed 
van de procescondities. Deze toestandsverandering AS heeft tot gevolg dat de eigenschappen 
van de ingangsmateriaJen Y, worden omgezet tot de eigenschappen van het uitgangsprodukt 
Y 0. De benodigde toestandsverandering AS heeft een belangrijke invloed op onder meer 
de assemblagetijd (trt1) en dus ook op het assemblagevolume (hoeveelheid geassembleerde 
samenstellingen per tijdseenheid), hetgeen tot uitdrukking komt in de systeemperformance. 
Deze invloed wordt in paragraaf 7.2 gekwantificeerd aan de hand van een ontwikkeld 
technisch-economisch performancemodel. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan 
op de modelmatige benadering van het ontwerpproces. 

3.3 Modelbenadering ontwerpproces 

Een efficiënt ontwerpproces wordt enerzijds gekenmerkt door een cyclisch verloop van 
redeneringen, waarin doelen en middelen, probleem en oplossing in wisselwerking worden 
onderzocht. Bij het ontwerpen van systemen is het daarom van belang te redeneren van 
doel, via functie, taak, eigenschappen, toestand en structuur, naar de vorm van het systeem. 
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Het ontwerpproces dient hierbij concentrisch te zijn opgebouwd; ingedeeld in een aantal 
fasen, waarbij in iedere fase in toenemende gedetailleerdheid aandacht gegeven dient te 
worden aan alle aspecten van het ontwerpprobleem. De literatuur over ontwerpen en 
ontwikkelen bevat tal van modellen van het ontwerpproces, die elk vanuit een andere 
invalshoek, een bepaald aspect van dit proces belichten. Roozenburg en Eekels [1991] 
onderscheiden hierbij drie modeltypen, die elkaar aanvullen: 

1. een proces van probleem-oplossen dat een cyclus van stappen omvat die in elke fase 
van het ontwerpproces een rol speelt. Dit model wordt ondef'Scheiden in de volgende 
logische opeenvolgende stappen in het probleem-oplosproces: analyse, synthese, 
simulatie, evaluatie en beslissing. Dit modeltype wordt de basiscyclus van het 
ontwerpen genoemd en als het meest fundamentele model van het ontwerpen 
beschouwd. De ontwerpcycli van Hall (1968] en Roozenburg en Eekels [1991] 
behoren tot deze groep. · 

2. een proces waarin op verschillende abstractieniveaus en in een bepaalde volgorde 
aan de oplossing van een ontwerpprobleem wordt gewerkt. Deze abstractieniveaus 
corresponderen met verschillende vormen waarin een ontwerp-in-wording kan 
worden weergegeven, zoals een programma van eisen, een functiestructuur, een 
principe-oplossing en een schetsontwerp. In de literatuur treft men diverse voor
beelden van dit modeltype aan zoals Pahl en Beitz [1984], VDI (1986], Kroonenberg 
[1984] en Hubka en Eder [1988]. In deze modellen gaat het voornamelijk om de 
fasering van het ontwerpproces, vanuit een technische optiek. 

3. een ontwikkelingsproces dat activiteiten omvat uit zowel het produktontwerpproces, 
de produktie-ontwikkeling alsook de ontwikkeling van een marketingplan. Het betreft 
namelijk het ontwikkelen van een ondernemings-activiteit rond een nieuw produkt. 
Voorbeelden van deze benadering zijn: [Archer, 1974], integrated product 
developmentvan Andreasen [1987), alsmede simultaneous engineering en concurrent 
engineering van onder meer Pugh [1989] en Nevins [1989]. 

Het iteratieve karakter van de ontwerpredenering en het concentrische kenmerk van het 
ontwerpproces komen in de genoemde ontwerpmodellen niet expliciet naar voren. Voorts 
gaan de genoemde modellen over het algemeen uit van het ontwerpen van produkten, 
waarbij het produkt als een statisch systeem wordt beschouwd. In een statisch systeem is 
namelijk geen proces aanwezig en dus ook geen toevoer van materiaal, energie en 
informatie vanuit de omgeving. In dit onderzoek staat het ontwerpen van dynamische 
systemen centraal, waarin een proces aanwezig is en toevoer vanuit de omgeving nodig is 
ter vervulling van de systeemfunctie. Bij het ontwerpen van deze systemen is de wissel
werking tussen de toevoer (met name de ingangsmaterialen), het proces en het produktie
systeem van essentieel belang. Dit komt in de genoemde ontwerpmodellen onvoldoende 
tot uitdrukking. 

Ter optimalisering van de genoemde ontwerpmodellen hebben we een integraal ontwerp
model ontwikkeld, ten behoeve van het concipiëren van robotassemblagecellen. Dit vloeit 
mede voort uit het ontwikkelde integrale assemblagemodel. De ontwikkeling van dit model 
wordt in dit hoofdstuk gefaseerd toegelicht. Figuur 3.4 toont een basismodel van het 
ontwerpproces. 
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Figuur 3.4: Basismodel van het ontwerpproces 

Het basismodel omvat haaks op elkaar staande pijlenreeksen, die elkaar kruisen in het 
transformatieproces. De horizontale reeks heeft betrekking op het produkt-in-wording en 
de verticale reeks op het systeemontwerp-in-wording. In het systeemontwerpproces worden 
vijf opeenvolgende stappen onderscheiden; analyse, systeemsynthese, systeemsimulatie, 
systeemevaluatie en beslissing. Deze ontwerpstappen vertonen overeenkomst met de 
basiscyclus van Roozenburg en Eekels [199l]. De ontwerpstappen zijn in figuur 3.4 met 
behulp van dubbel omlijnde blokken weergegeven. De analysestap omvat het analyseren 
van de produkt-, proces- en produktiekenmerken, en op basis hiervan definiëren van de 
systeemfunctie. Dit resulteert in een programma van eisen dat hier systeemeigenschappen 
wordt genoemd. De elementen systeemeigenschappen, systeemstructuur en systeemlayout 
zijn elk het resultaat van een ontwerpactiviteit. Deze laatste twee elementen zijn aan het 
model toegevoegd, teneinde het ontwerpproces te relateren aan het integrale assemblage
model. Zoals uit figuur 3 .4 blijkt wordt de ontwerpcyclus vele malen doorlopen. Ontwerpen 
is immers een iteratief proces. Figuur 3.5 toont een model van het ontwerpproces, dat een 
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nadere uitwerking is van figuur 3.4. In figuur 3.5 zijn bepaalde ontwerpactiviteiten en 
ontwerpresultaten gekoppeld aan de verschillende fasen in het basismodel. De pijlen geven 
de informatiestromen in het ontwerpproces weer. De verschillende ontwerpstadia in het 
model worden hierna kort beschreven, waarna in paragraaf 3.4 nader wordt ingegaan op 
de ontwikkeling van een ontwerpmodel, waarin het concentrische verloop van het ontwerp
proces en het iteratieve karakter van de ontwerpredenering expliciet naar voren komen. 

Analyse 

De analyse-stap heeft betrekking op het analyseren van de produkt-, proces- en produktie
kernnerken, en op basis hiervan definiëren van de systeemfunctie en -taak. De systeem
functie vormt het uitgangspunt bij het ontwerpen van assemblagesysremen. Deze functie 
betreft het assembleren van produktcomponenten en/of subassemblies tot eindsamenstel
lingen waaraan de omgeving behoefte heeft. De behoefte van de omgeving wordt over het 
algemeen op basis van een marktonderzoek bepaald. Dit komt tot uitdrukking in onder meer 
de produktdiversiteit, produktievolumes, seriegroottes en verwachtingen ten aanzien van 
wijzigingen van de produkt- en proceseigenschappen gedurende de gebruiksduur van het 
assemblagesysteem. De economische en technologische performance van het assembla
gesysteem, alsmede de maatschappelijke randvoorwaarden hebben op de functievervulling 
een belangrijke invloed. Ter realisering van het doel van het systeem is het noodzakelijk 
dat het gewenste resultaat (output) wordt verkregen tegen minimale offers (input). Hiervoor 
is het noodzakelijk dat het systeem zijn taak verricht, door het efficiënt uitvoeren van de 
assemblagehandelingen. Teneinde deze handelingen optimaal te kunnen verrichten is het 
noodzakelijk het produkt (de ingaande materialen) in samenhang met het assemblageproces 
en de produktiekenrnerken nader te analyseren (zie figuur 3.5). Deze analysefase resulteert 
meestal in redesign van zowel het produkt als het daarmee samenhangende assemblage
proces. Hierbij staan vermijding en vereenvoudiging van assemblagehandelingen centraal, 
alsmede de ontwikkeling .van een optimale assemblagestructuur. De vereenvoudigde 
assemblagehandelingen komen overeen met de te verrichten systeemtaak. 

Systeemeigenschappen 

De voorgaande analysefase resulteert in het vastleggen van de eigenschappen van het 
assemblagesysteem. Deze eigenschappen vormen de criteria waaraan de te ontwerpen 
principe-oplossing dient te voldoen (gewenste eigenschappen). Daar een principe-oplossing 
het ontwerp van het assemblagesysteem gedeeltelijk vastlegt zijn de eigenschappen in deze 
ontwerpfase niet volledig; in deze conceptuele fase is een principe-oplossing zover gemater
ialiseerd dat het technisch-fysische functioneren van het assemblagesysteem globaal kan 
worden beoordeeld. Deze eigenschappen dienen echter wel zodanig te worden vastgelegd. 
dat aan de hand hiervan kan worden beoordeeld of het conceptontwerp aan zijn doelstel
lingen beantwoordt. Deze eigenschappen omvatten de specificaties van de systeem
performance, zie figuur 3.5. 
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Systeemsynthese 

Synthese omvat het samenstellen van een nieuw geheel uit (gedeeltelijk) bekende delen. 
Deze stap heeft betrekking op het genereren van een voorlopig (conceptueel} ontwerp van 
het assemblagesysteem. Voor het bedenken van principe-oplossingen wordt in dit onderzoek 
een combinatie vanfunctie-analyse en moifologie toegepast. Functie-analyse is een syste
matische methode voor het analyseren en ontwikkelen van een functiestructuur. De 
functiestructuur omvat de functies binnen het assemblagesysteem en de relaties tussen deze 
functies. Het geeft aan welke deelfuncties door de systeemcomponenten gerealiseerd moeten 
worden, teneinde de systeemfunctie te kunnen vervullen. De relaties tussen de deelfuncties 
worden vooral bepaald door de processamenhang. Dit houdt in dat eerst de assemblage
structuur moet worden ontwikkeld, hetgeen deel uit maakt van de eerste ontwerpstap (zie 
paragraaf 2.1). De assemblagestructuur wordt in deze synthesestap als uitgangspunt 
beschouwd bij de beschrijving van het assembÏagesysteem als een samenhangend geheel 
van deelfuncties. De volgende fase in deze synthesestap is het bedenken van concrete 
systeemcomponenten bij elke deelfunctie. In dit onderzoek wordt hiertoe de morfologische 
methode toegepast. Deze methode beoogt alle theoretisch denkbare oplossingen per 
deelfunctie te vinden, aan de hand van een morfologische kaart. Deze kaart is opgebouwd 
uit functies (parameters) en systeemcomponenten waarmee deze functies kunnen worden 
vervuld. De ordening van verschillende systeemcomponenten per deelfunctie, in samenhang 
met de juiste assemblagestrategie, mondt uit in alternatieve systeemstructuren. Deskundig
heid en creativiteit van de ontwerper spelen in deze ontwerpfase een belangrijke rol. 

Systeemsimulatie 

Deze ontwerpstap omvat het analyseren van de performance van de ontwikkelde systeem
structuren. Hiermee tracht men een oordeel te vormen over de eigenschappen en het gedrag 
van deze ontwerpalternatieven. Simulatie is hierbij onontbeerlijk. In dit onderzoek worden 
zowel de technische als de economische eigenschappen van het systeemontwerp-in-wording 
geanalyseerd, aan de hand van een ontwikkeld productiviteitsmodel (een technisch
economisch computersimulatiemodel). Dit leidt tot verwachtingen omtrent de (werkelijke) 
eigenschappen van de ontwikkelde systeemstructuren. 

Systeemevaluatie 

Deze ontwerpstap heeft betrekking op het bepalen van de waarde van de ontwikkelde 
conceptvarianten. Dit vindt plaats door de verwachte systeemeigenschappen uit de voor
gaande stap te vergelijken met de gewenste eigenschappen. Op grond van de verschillen 
tussen deze twee eigenschappen zal geoordeeld moeten worden of het ontwerpalternatief 
al dan niet acceptabel is. 

Beslissing 

Op grond van de systeemevaluatie kan de beslissing genomen worden het beste systeem
concept (systeemstructuur) verder uit te werken, een nieuw ontwerp te maken of het 
ontwerp te herzien. Deze ontwerpstap geeft aan dat de ontwikkeling van het systeemconcept 
een iteratief proces is. Immers, vanuit deze stap kan worden teruggekoppeld naar de 
systeemsynthese, de systeemeigenschappen en de analyse, teneinde het ontwerpalternatief 
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te optimaliseren en de eigenschappen bij te stellen of te verruimen, zie figuur 3. 5. De 
terugkoppeling naar de analysestap kan eventueel resulteren in het herzien van de assembla
gemethode; bijvoorbeeld manuele of gemechaniseerde assemblage in plaats van robot
assemblage. 

Systeemstructuur 

De gekozen, systeemstructuur is het uiteindelijk systeemconcept dat aanvaardbaar is en 
verder uitgewerkt kan worden, zie paragraaf 2.1. Het is het raamwerk van het fysieke 
assemblagesysteem, waarin globaal wordt vastgelegd hoe de verschillende subsystemen via 
de materiaalstroom aan elkaar zijn gerelateerd. 

Systeemlayout 

De systeemlayout is een detaillering van de geselecteerde systeemstructuur, in de vorm van 
een schetsontwerp, zie paragraaf 2.1. Hierbij wordt de locatie van elk concreet systeem
component in detail bepaald, hetgeen tot uitdrukking komt in het ruimte-beslag. Simulatie 
kan ook in deze ontwerpfase nuttig worden toegepast om het systeemgedrag (cychistijden, 
bereikbaarheid van posities, alsmede botsing tussen robot en periferie) nader te analyseren 
en op basis hiervan de systeemlayout te optimaliseren. 

In de volgende paragraaf wordt, uitgaande van het integraal assemblagemodel (zie figuur 
2.1) en het model van het ontwerpproces (zie figuur 3.5), een concentrisch ontwerpproces 
beschreven. 

3.4 Een concentrisch ontwerpproces 

Ten behoeve van een hoge ontwerpkwaliteit is het noodzakelijk dat het ontwerpproces een 
iteratief proces is dat concentrisch ofwel spiraalsgewijs dient te verlopen. Het is hiertoe 
van belang dat de ontwikkeling van het assemblagesysteem parallel en simultaan verloopt 
met de analyse en het eventuele redesign van zowel het produkt als het assemblageproces. 
Dit komt in figuur 3.5 niet expliciet naar voren. Deze figuur wekt de indruk dat de 
verschillende ontwerpactiviteiten sequentieel ontplooid moeten worden, hetgeen ten behoeve 
van een hogere ontwerpkwaliteit en een kortere ontwikkeltijd juist vermeden dient te 
worden. Op grond hiervan hebben we een ontwerpmodel ontwikkeld dat de parallelliteit 
van de ontwerpactiviteiten beter tot uitdrukking brengt, zie figuur 3.6. Het ontwerpproces 
van figuur 3.5 is hiertoe afgebeeld op de drie niveaus van complexiteit in het integrale 
assemblagemodel van figuur 2.1. Dit heeft geresulteerd in een ontwerpproces dat als een 
spiraal van buiten naar binnen loopt, over de drie assen van het assemblagemodel. Elk 
niveau op deze drie assen moet doorlopen worden voordat aan een volgend lager niveau 
wordt begonnen. Hierbij wordt uitgegaan van telkens één ontwerpactiviteit op de as van 
het assemblagesysteem, die in samenhang met één of meer niveaus van complexiteit, ten 
aanzien van het produkt en het assemblageproces, verder wordt uitgewerkt. 
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De spiraal toont duidelijk het cyclische en iteratieve karakter van het ontwerpproces, 
alsmede het parallelle en simultane verloop hiervan op eenzelfde niveau van complexiteit. 
Hoewel de afbakening van dit onderzoek bij de conceptuele systeemlayout ligt is in figuur 
3.6, terwille van de volledigheid, het gehele systeemontwikkelingstraject weergegeven. Dit 
traject is ingedeeld in een aantal fasen, waarbij na iedere fase een beslissing genomen dient 
te worden omtrent de voortgang van het project. In het conceptuele traject is één beslis
singspunt opgenomen, terwijl in het daarop volgende ontwikkeltraject meerdere beslissings
punten zijn te onderscheiden. 

Het concentrische ontwerpproces wordt hierna kort besproken waarna het in de hoofd
stukken 4 tot en met 7 aan de hand van voorbeelden zal worden geoperationaliseerd. 

Verklaring van het concentrische ontwerpmodel (figuur 3.6) 

Allereerst wordt op basis van een marktonderzoek de systeemfunctie gedefinieerd, waarbij 
de doelstellingen van het assemblagesysteem, en van het project, worden vastgelegd. 
Parallel hieraan worden de eigenschappen van het produkt en het assemblageproces 
geanalyseerd, gevolgd door de analyse van de produktiekenmerken. Na eventuele redesign 
van produkt en assemblageproces worden de systeemtaak en de systeemeigenschappen 
gedefinieerd. De systeemeigenschappen vormen het resultaat van de analyse-stap in het 
ontwerpproces. Voor het ontwikkelen van de functiestructuur is het noodzakelijk de 
produktstructuur nader te analyseren en op basis hiervan de assemblagestructuur te ontwik
kelen. De volgende stap omvat de selectie van systeemcomponenten, hetgeen parallel loopt 
met de analyse van de produktcomponenten en het produktassortiment, de bepaling van de 
assemblagestrategie en de analyse van de assemblagehandelingen. Hierbij dient ook de 
taakinhoud van de mensen gedefinieerd te worden. Vervolgens worden alternatieve 
systeemstructuren ontwikkeld gevolgd door simulatie en evaluatie van de verschillende 
ontwerpalternatieven. Op grond van de systeemevaluatie dient de beslissing genomen te 
worden de gekozen systeemstructuur verder uit te werken, een nieuw ontwerp te maken 
of het ontwerp te herzien. De terugkoppeling naar de verschillende fasen in het ontwerp
proces is in figuur 3.6 met dunne pijlen, op de assemblagesysteem-as, weergegeven. De 
volgende stap omvat de ontwikkeling van de systeemlayout, hetgeen parallel verloopt met 
de analyse van het produktassortiment en de bepaling van de assemblagestrategie. Door 
uit te gaan van standaard en modulaire systeemcomponenten wordt het systeem
ontwikkelingsproces gereduceerd tot het op basis van de systeemeigenschappen selecteren 
van systeemcomponenten en deze creatief te ordenen, via een efficiënte systeemstructuur, 
tot de uiteindelijke systeemlayout. 

De conceptuele systeemlayout dient vervolgens gesimuleerd en eventueel geoptimaliseerd 
te worden. De volgende ontwerpstap omvat het opstellen van de functionele elementen
specificaties en het in detail dimensioneren van de systeemlayout. Ook het definiëren van 
de informatiestromen in het systeem en het ontwerpen van de systeembesturing maken deel 
uit van deze ontwerpstap. Voordat tot realisatie wordt overgegaan is het van belang het 
gehele project te documenteren. Dit document omvat de integratie van de verschillende 
documenten die bij de afsluiting van iedere ontwikkelfase moet worden opgesteld. Behalve 
de systeemvariabelen dienen ook de produkt- en procesvariabelen hierin opgenomen te 
worden. Het opnieuw analyseren van het (redesigned) produkt en proces is hiertoe nood-
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zakelijk. De realisatiefase wordt over het algemeen in een aantal deelfasen onderverdeeld, 
hetgeen te onderscheiden is in: aanvragen en beoordelen van offertes, beslissing over de 
investering, systeemimplementatie, programmering, systeemintegratie in de gehele 
produktie, het uittesten van het gehele systeem en opleiding van het betrokken personeel. 
Op basis van de systeemtest kan beslist worden het systeem al dan niet te optimaliseren. 
Na de realisatiefase vindt veelal een bedrijfseconomische evaluatie plaats. De laatste stap 
in het systeemontwikkelingsproces betreft het operationaliseren. Dit omvat het in gebruik 
nemen en het onderhoud van het systeem. 

Alvorens dit ontwerpmodel te operationaliseren wordt eerst het belang van een efficiënt 
projectmanagement nader toegelicht. 

3.5 Projectmanagement 

Hoewel projectmanagement deel uitmaakt van het systeemontwikkelingsproces, staat dit 
niet centraal in dit onderzoek. De ervaring leert dat een efficiënt projectmanagement ten 
goede komt aan een hoge ontwerpkwaliteit [Rampersad, 1991b en 1992]. De ontwikkeling 
van robotassemblagesystemen is immers een multidisciplinair proces dat gekenmerkt wordt 
door een hoge interactie tussen verschillende disciplines. Dit vereist de inzet van een 
multidisciplinair projectteam. Medewerkers uit verschillende disciplines (zoals mechanica, 
electronica en informatica) worden hiertoe in een tijdelijke projectorganisatie ondergebracht. 
Ten behoeve van een hoge ontwerpkwaliteit en succesvolle invoering van het assemblage
systeem is het noodzakelijk ook betrokken medewerkers van de afdelingen produkt
ontwikkeling, werkvoorbereiding, onderdelenfabricage en assemblage in het projectteam 
te betrekken. Dit team dient geleid te worden door een ervaren deskundige, die ervoor moet 
zorgen dat het project op tijd en binnen de gestelde budgetten wordt gerealiseerd. Hiertoe 
is ook kennis van het ontwerpproces vereist. Andreasen en Hein [ 1987] geven diverse 
richtlijnen voor een efficiënte projectmanagement bij het ontwikkelen van produkten en 
produktiesystemen. 
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Hoofdstuk 4 

Produktontwerp 

Zoals uit de figuren 3.5 en 3.6 blijkt maakt analyse van het produktontwerp deel uit van 
de analyse-stap in het ontwerpproces. Dit omvat het vastleggen en beoordelen van de 
ontwerpeigenschappen van het produkt. Deze eigenschappen zijn kenmerken van het 
produkt, die in hoge mate door de ontwerper te bepalen is, zie paragraaf 3.1. De 
produktvariabele is in hoofdstuk 2 in drie niveaus onderverdeeld: produktassortiment, 
produktstructuur en produktcomponenten, zie figuur 4 .1. 

Figuur 4.1: Produktelementen 

Een produktontwerp is gereed voor assemblage indien de eigenschappen in een produkt
specificatie zijn vastgelegd, waarbij per eigenschap een gewenste waarde of een gebied van 
gewenste waarden is opgenomen. De produktspecificatie vormt tevens het uitgangspunt bij 
het eventuele redesign van het produkt. In dit onderzoek wordt niet beoogd alle ontwerp
eigenschappen van het produkt te kwantificeren. Het assembleren van reeds gedefinieerde 
produkten vormt hier immers het uitgangspunt. In deze paragraaf wordt volstaan met het 
beschrijven van kwalitatieve en kwantitatieve criteria waaraan het produktassortiment, de 
produktstructuur en de produktcomponenten moeten voldoen, uit het oogpunt van assembla
gevriendelijkheid. Deze criteria maken deel uit van een ontwikkelde DFA-procedure, die 
in hoofdstuk 6 aan de orde komt. 
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4.1 Produktassortiment 

Het produktassortiment omvat het aantal te assembleren produktvarianten. Dit element heeft 
een belangrijke invloed op de assemblagestrategie en de dimensionering van de systeem
layout, zie figuur 4.1. Bij huidige generatie robotassemblagesystemen komt het produkt
assortiment over het algemeen overeen met één produktfamilie. 

Zoals uit hoofdstuk 1 blijkt is de toenemende produktdiversiteit een belangrijke trend in 
de produktie, hetgeen in hoge mate te maken heeft met de produktlevenscyclus. Nijman 
en van der Wolk [1970] onderscheiden de volgende levensfasen van een produkt (zie figuur 
4.2): pioniersfase, penetratiefase, doorgroeifase, verzadigingsfase en aftakelingsfase. Dit 
impliceert dat het produkt na een bepaalde periode van de markt zal verdwijnen vanwege 
het verschijnen van een beter produkt of vanwege het wegvallen van de behoefte. De 
marktlevensduur (levenscyclus) van industriële produkten is in de afgelopen jaren sterk 
afgenomen, zie figuur 4.3. 
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Figuur 4.2: 
Levensfasen van een produkt 
[Nijman en van der Wolk, 1970] 
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Figuur 4.3: 
Marktlevensduur van 
industriële produkten 
[Andreasen et al, 1988] 

Bedrijven zijn daarom, onder druk van de markt, genoodzaakt op het juiste moment nieuwe 
produktvarianten aan het assortiment toe te voegen. De behoefte aan produktdiversiteit stelt 
hoge eisen aan de flexibiliteit van het assemblagesysteem. Op economische en techno
logische gronden worden echter beperkingen aan de systeemflexibiliteit opgelegd. Dit 
probleem is deels op te lossen door zowel modulaire opbouw van het produktassortiment, 
alsook door toepassing van componenten en subassemblies met overeenkomstige assembla
gekenmerken. In deze paragraaf wordt nader op deze beide aspecten ingegaan. 

1990 



Produktontwerp 43 

Modulaire opbouw van het produktassortiment 

Een modulair systeem is vergelijkbaar met een blokkendoos. Deze wordt gekenmerkt door 
het grote aantal combinaties waarmee de blokken (bouwstenen) gestapeld kunnen worden. 
Men spreekt van een modulair systeem indien de soort, vorm en grootte van de bouwstenen 
systematisch zijn ontworpen op een wijze die combineren hiervan tot nieuwe variaties 
mogelijk maakt [Schierbeek et al, 1987]. Modulaire opbouw van het produktassortiment 
omvat dus een zodanige ordening van produktvarianten in bouwstenen of modules met 
zodanige eigenschappen dat deze herleid kunnen worden tot zinvolle combinaties hiervan. 
Het aantal mogelijke produktvarianten neemt toe met het aantal modules. De mate waarin 
het produktassortiment uit modules wordt opgebouwd wordt bepaald door de afzetmarkt. 

Het belangrijkste kenmerk van de modules is dat de voegvlakken (interfaces) genormeerd 
zijn. Dit in verband met de verschillende combinatiemogelijkheden van de modules tot 
diverse produktvarianten. Door goede interface-afspraken kunnen modules parallel worden 
ontwikkeld. De normen kunnen betrekking hebben op vorm, geometrie, soort verbinding 
of tolerantie. Op deze produkteigenschappen wordt verderop nader ingegaan. Het herleiden 
van modules tot combinaties kan voor de fabrikant zinvol zijn indien de produktvarianten 
tegen economisch gunstiger voorwaarden ontwikkeld, geassembleerd en afgezet kunnen 
worden dan wanneer deze varianten als afzonderlijke produkten in het assortiment worden 
opgenomen. Ook voor de gebruiker kan dit zinvol zijn omdat een modulair produkt 
makkelijker uit te breiden of aan te passen is aan toekomstige eisen of wensen. 

Het modulaire produktassortiment wordt over het algemeen vastgelegd in een bouwplan, 
waarin bepaald wordt uit welke modules de verschillende produktvarianten in het assor
timent zijn opgebouwd en welke gelijke modules in welke varianten voorkomen. De 
eigenschappen van de modules worden bepaald door de plaats die zij in dit bouwplan 
innemen. Pahl en Beitz [1984] maken bij de modulaire opbouw van systemen terecht 
onderscheid in modules die gebruikt móéten worden in alle varianten in het systeem, 
modules die gebruikt kunnen worden in verschillende varianten en modules die niet tot het 
modulaire systeem behoren. Overeenkomstig deze indeling zijn modules in produktvarianten 
functioneel te onderscheiden in (zie figuur 4.4): 

modules die een basisfunctie vervullen; deze basismodules komen in alle 
produktvarianten in het modulaire produktassortiment voor. Deze modules hebben 
maar één uitvoeringsvonn waarop geen klanteneisen van toepassing zijn. 
modules die een hulpfunctie vervullen; deze hulpmodules dienen voornamelijk als 
verbindingselementen. 
modules die een speciale of een aanvullende junctie vervullen; deze speciale modules 
kunnen in een beperkt aantal produktvarianten in het modulaire produktassortiment 
voorkomen, indien hierin een bijzondere functie vervuld moet worden. De klant kan 
hierbij kiezen uit verschillende uitvoeringsvonnen van speciale modules. 
modules die een aanpasfunctie vervullen; deze aanpasmodules kunnen in enkele 
produktvarianten in het modulaire produktassortiment voorkomen indien dit 
assortiment aangepast dient te worden aan andere produktassortimenten of 
-families. Deze modules vervullen een niet noodzakelijke produktfunctie. 
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modules die een opdrachtgebonden functie vervullen; tot deze klantgebonden 
modules behoren modules die een speciale door de klant gewenste functie vervullen. 
Ze behoren daarom niet tot het modulaire deel van het produktassortiment. 
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Figuur 4.4: Functionele indeling van produktmodules 

De genoemde functionele indeling van produktfamilies heeft ook een belangrijke invloed 
op het logistieke proces. Het beïnvloedt namelijk de plaats van het voorraadpunt in de totale 
materiaalstroom [Wortmann, 1987]. Dit zogenaamde klantenorder-ontkoppelpunt geeft de 
indringdiepte aan in welke mate de invloed van de klant zich uitstrekt langs het logistieke 
traject; het geeft de grens aan tussen anonieme en klantgerichte planningactiviteiten. De 
ligging van dit voorraadpunt in de bedrijfskolom hangt in hoge mate af van de produkt
en proceskarakteristieken en van de door de klant gewenste levertijd. 

Een typisch voorbeeld van een modulair produktassortiment is de in figuur 4. 5 weergegeven 
lego-familie. Zoals uit de figuur blijkt zijn het lichaam, de armen en de benen van de 
speelgoed-dieren basismodules, die alleen in kleur variëren, terwijl de hoofden speciale 
modules zijn. Het gehele lego-assortiment is in hetzelfde assemblagesysteem geassembleerd, 
waarbij alleen de hoofden manueel zijn samengevoegd, terwijl de resterende componenten 
automatisch zijn geassembleerd [Andreasen et al, 1988]. 
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Figuur 4.5: Modulaire opbouw lego-familie [Andreasen et al, 1988]. 

Naast de genoemde indeling in verschillende modules is ook inzicht noodzakelijk in de 
combinatiemogelijkheden van modules. Oskam [ 1987] maakt bij de combinatie van modules 
in het produktassortiment een onderscheid in modules per produkt en per produktfamilie, 
zowel voor één als meer generaties, zie figuur 4.6. Deze modules zijn hierin weergegeven 
met hoofdletters, kleine letters, rechte letters en scheve letters. In de figuur is aangegeven 
welke gelijke of aangepaste modules in welke produktvarianten voorkomen. Zo represen
teren de rechte en schuine letters in de figuur de aangepaste modules, terwijl de kleine 
letters (ten opzichte van de hoofdletters) de vervangen modules weergeeft. Bij modules per 
produkt wordt één produktvariant gedeeltelijk opgebouwd uit dezelfde modules, terwijl bij 
een produktfamilie twee of meer produktvarianten gedeeltelijk worden opgebouwd uit 
dezelfde modules, zie figuur 4.6. 

Produkten kunnen voor één of meer generaties worden ontwikkeld door in de tijd nieuwe 
of aangepaste modules toe te voegen of modules (die bijvoorbeeld een kortere levensduur 
hebben) te vervangen. Dit biedt een langere produktlevenscyclus. Voorts kan door het 
parallel ontwikkelen van verschillende modules de produktontwikkeltijd worden verkort. 
De belangrijkste voor- en nadelen van de modulaire opbouw van het produktassortiment 
zijn: 

Voordelen: 
sterke vermindering van het aantal verschillende subassemblies en produkt
componenten; 
mogelijkheid van parallelle assemblage en testen van eenheden, hetgeen een gunstige 
invloed op de doorlooptijd heeft; 
eenvoudiger en beheersbaarder assemblageproces; 
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eenvoudig aanpasbaar aan klantenwensen; men kan sneller op marktontwikkelingen 
reageren. 
korte produktontwikkeltijd en langere produktlevenscyclus. 

Nadelen: 
vraagt meestal extra ruimte in het produkt, hetgeen beperkingen aan de vormgeving 
oplegt; vanwege de vaak noodzakelijke overdimensionering kan het gewicht en het 
volume van het produkt toenemen. 
extra kosten bij de vervaardiging van de koppelingsvlakken (interfaces). 

Modules 
voorèèn 
generatie 

Modules 
voor meer 
generaties 

Modules per 
produkt 

lil[~]~[~] 
produlctx4 

Modules per 
produktfamilie 

produkty4 

Figuur 4.6: Modulaire opbouw produktassortiment [Oskam, 1987] 

Samenvattend kan gesteld worden dat de belangrijkste criteria waaraan het produkt
assortiment, uit het oogpunt van een hoge flexibiliteit en productiviteit van het assemblage
systeem, dient te voldoen, als volgt zijn te formuleren: 

produktvarianten moeten samengebouwd worden uit zo weinig en zo eenvoudig 
mogelijke basismodules; 
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de meest voorkomende produktvarianten moeten zoveel mogelijk uit 
basismodules worden opgebouwd; 
minder vaak voorkomende produktvarianten moeten met meer hulp- en aanpas
modules worden uitgerust; 
speciale klantenwensen moeten zoveel mogelijk met klantgebonden delen worden 
opgelost. 

Componenten en subassemblies met gemeenschappelijke 
assemblagekenmerken 

Optimalisatie van het produktassortiment kan behalve door modulaire opbouw (zie figuur 
4. 7), ook gerealiseerd worden door het herhaald toepassen van componenten en subassem
blies met gemeenschappelijke assemblagekenmerken, zoals verbindingsmethode, assembla
gerichting, hanteergedrag, etc. (zie figuur 4.8). De doelstelling van deze groepen
technologische aanpak is om produktvarianten zoveel mogelijk op dezelfde wijze te 
assembleren, met gemeenschappelijk gebruik van verschillende systeemcomponenten zoals 
aanvoersystemen, robotgrijpers en produktdragers. Een typisch voorbeeld hiervan is het 
aanvoeren en hanteren van verschillende componenten met hetzelfde aanvoersysteem 
respectievelijk dezelfde grijper. Dit heeft een gunstige invloed op de productiviteit van het 
assemblagesysteem, vanwege het lagere kapitaalgebruik (zie paragraaf 7 .2). 

Produkt A Produkt B Produkt C 

1 
Q 1 1 1 0 

re oo= 

~o 
PRODUKTCOMPONENTEN 

Figuur 4.7: Herhaald toepassen van overeenkomstige produktcomponenten 
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Figuur 4.8: Toepassing van produktcomponenten met gemeenschappelijke 
assemblagekenmerken 

4.2 Produktstructuur 

De produktstuctuur omvat de indeling van het produkt in componenten en subassemblies, 
alsmede de weergave van de relaties tussen deze elementen. Deze legt in stappen de relaties 
tussen de verschillende produktdelen vast. De produktstructuur, vaak ook stuklijst genoemd, 
dient mede uit het oogpunt van assemblagevriendelijkheid hiërarchisch te zijn opgebouwd 
met een onderverdeling in een aantal niveaus. Het eindprodukt ligt hierbij op het hoogste 
niveau, terwijl de subassemblies en de componenten op de daarop volgende niveaus liggen, 
zie bijvoorbeeld figuur 4. 7. De basis voor groepsassemblage wordt gelegd door een 
systematische opsplitsing van het produkt in onafhankelijke modules (modulaire opbouw 
van het produktassortiment). Diverse studies geven aan dat dit een gunstige invloed heeft 
op onder meer de doorlooptijd, de voorraadkosten en de beheersbaarheid van het assembla
geproces [Wortmann, 1987], [Andreasen et al, 1988] en [Hegge en Wortmann,i991]. De 
doorlooptijdverkorting is vooral mogelijk door het parallel uitvoeren van deelopdrachten. 
Op basis van de produktstructuur kunnen diverse soorten informatie worden vastgelegd, 
zoals doorlooptijd, produktiekosten, materiaalbehoefte, etc. De produktstructuur is een 
informatiebron voor verschillende afdelingen, zoals verkoop, produktontwikkeling, werk
voorbereiding, logistiek, onderdelenfabricage en assemblage. In het kader van dit onderzoek 
wordt de produktstructuur vanuit het oogpunt van assemblagevriendelijkheid in beschouwing 
genomen. Andreasen et al [1988] noemen uit het oogpunt van assemblagevriendelijkheid 
een aantal criteria waaraan het produktontwerp dient te voldoen, zie figuur 4.9. Deze 
criteria hebben voornamelijk betrekking op de produktstructuur, zoals: 
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het ontwerp moet eenvoudig en duidelijk zijn; 
produktdelen moeten geïntegreerd worden; ter reducering van het aantal 
produktcomponenten en assemblagehandelingen. Hierbij streeft men naar produkt
functies welke zoveel mogelijk deelfuncties in zich verenigen. Zowel de assemblage
tijd als de assemblagekosten nemen hierdoor af. De assemblagetijd neemt over het 
algemeen rechtevenredig toe met het aantal produktcomponenten, terwijl reducering 
van het aantal verschillende produktcomponenten een gunstige invloed heeft op 
onder meer de materiaal-, ornstel- en kaptitaalkosten. Het nadelige gevolg van 
functie-integratie is echter dat de complexiteit van produktcomponenten in bepaalde 
gevallen toeneemt, veelal vanwege de toename van de afmetingen. Mede daarom 
kan in bepaalde gevallen differentiatie van produktdelen de voorkeur verdienen. 
Hierbij verdeelt men deelfuncties over meerdere produktdelen. 
gebruik van een produktjrame is noodzakelijk; dit betreft een stabiele component 
die vaak als chassis dient en waarop de rest van het produkt kan worden geassem
bleerd, zie figuur 4.9. 
produktdelen moeten vanuit één richting en liefst van boven naar beneden worden 
samengevoegd ('layered assembly'); de samenvoeghandelingen worden vanwege de 
stapelbaarheid van de produktdelen aanzienlijk vereenvoudigd, zie figuur 4.10. Dit 
biedt een goede toegankelijkheid van de effector tot de samenvoegpositie en een 
rechtlijnige beweging van de effector bij het samenvoegen. 

Figuur 4.9: Ontwerpvoorschriften ten behoeve van assemblagegerichte 
produktstructurering [Andreasen et al, 1988] 
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5NAPS 

5NAPS 

Figuur 4.10: Voorbeeld van een 'layered assembly' 

eventueel moet gebruik gemaakt worden van geïntegreerde constructies waarvan 
de delen met behulp van spuitgiettechnieken zijn geïntegreerd; insert en outsert 
moulding zijn twee kunststof-spuitgiettechnieken die deze integratie mogelijk maken. 
Verscheidene componenten worden hierbij als een samengesteld produkt vervaar
digd. Bij insert moulding worden metalen componenten tijdens het spuitgietproces 
in de matrijs ingevoerd en hierdoor in de kunststof ingebed, terwijl bij outsert 
moulding kunststofcomponenten in één spuitgietcyclus in een metalen grondplaat 
worden aangebracht. Outsert moulding wordt vooral in de grootserie fabricage 
toegepast, teneinde de produktiekosten te verlagen. 
een goede basiscomponent is noodzakelijk; dit betreft een component die als 
produktdrager fungeert bij zowel het assembleren alsook bij het transport tussen 
verschillende assemblagecellen, zie figuren 1.6 en 4.9. 
het produkt moet in subassemblies worden ontworpen; de complexiteit van assembla
gehandelingen wordt hierdoor verminderd, terwijl functionele testen vóór de 
eindassemblage mogelijk worden. Dit impliceert dat de produktstructuur, uit het 
oogpunt van assemblagevriendelijkheid, onderverdeeld moet zijn in een aantal 
niveaus. De complexiteit van de assemblagehandelingen is sterk gerelateerd aan de 
afmetingen en het gewicht van de produktcomponenten en subassemblîes. Zoals in 
figuur 4.11 is weergegeven neemt de complexiteit van het assemblage-object toe 
naarmate het assemblageproces vordert. Dit impliceert dat de assemblagehandelingen 
bij kleinere produktgroepen minder complex zijn. 
het produktassortiment moet modulair worden ontworpen; zie paragraaf 4.1. 
er moet gebruik gemaakt worden van standaard produktcomponenten en subassem
blies. 
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Een aspect dat op het niveau van produktstructuur ook een belangrijke rol speelt betreft 
de positie die componenten en subassemblies in een produkt innemen, zie figuur 4.12. Dit 
heeft enerzijds te maken met het nastreven van een strikte scheiding tussen variantspecifieke 
en variantonathankelijke produktdelen in het assortiment. Deze produktdelen kunnen 
hierdoor in gemeenschappelijke assemblagestations worden geassembleerd; in respectievelijk 
een variantspecifiek en een variantonafhankelijk deel van het assemblagesysteem, hetgeen 
een gunstige invloed heeft op de systeemflexibiliteit. 

Voorts heeft de positie die componenten en assemblies in het produkt innemen een belang
rijke invloed op de toegankelijkheid tot de produktdelen en stabiliteit van de samenstelling 
bij bet samenvoegen. Bepaalde produktdelen kunnen namelijk, zowel bij het assembleren 
als bij het disassembleren, de weg voor andere componenten blokkeren, terwijl bepaalde 
subassemblies onmogelijk gemaakt kunnen worden vanwege het in onbalans raken van 
componenten, onder invloed van geringe stoorkrachten. Beide invloedsfactoren zijn in 
figuur 4.13 weergegeven. De letters A tot en met F representeren hierin produkt
componenten en subassemblies. Onderzoek op dit gebied bij het disassembleren verdient 
thans speciale aandacht vanwege het toenemende belang van servicevriendelijkheid en 
herbruikbaarheid van produkten. 
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Figuur 4.12: Invloed van de produktstructuur en de positie van produktdelen 
op de opbouw van het produktassortiment 
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Figuur 4.13: Toegankelijkheid en stabiliteit bij het samenvoegen 
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Op dit abstractieniveau zal ook een keuze van de juiste verbindingsmethoden gemaakt 
moeten worden. De eigenschappen van verbindingen worden bepaald door een aantal 
specifieke verbindingskenmerken zoals de losneembaarheid en de beweeglijkheid van de 
verbinding, zie paragraaf 1.2. In de literatuur is een aantal systematische indelingen van 
deze kenmerken te vinden zoals [VDI-2251, 1975] en [Roth, 1982]. Daarnaast speelt de 
technologie die wordt toegepast bij het aanbrengen van een verbinding ook een belangrijke 
rol. Reijers et al [1990] maken hierbij terecht onderscheid in: 

aantal en aard van de te verbinden componenten; twee of meer componenten, 
relatieve afmetingen en materialen. 
aantal en aard van additionele componenten; aantal en soort verbindingselement 
(bijvoorbeeld schroefdraad, klinknagel, lijm, etc.) en de noodzaak van extra 
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componenten voor het tot stand komen van de verbinding. 
geometrie van het produkt en componenten, in verband met de bereikbaarheid van 
de assemblagepositie en de eenvoud bij het samenvoegen. 

Andreasen et al [1988] noemen een aantal voor de hand liggende criteria omtrent verbin~ 
dingen: 

verbindingen moeten vermeden worden; 
het aantal verbindingselementen moet minimaal zijn; 
verbindingen moeten eenvoudig zijn; snapverbindingen (zie figuur 4.10) en pen
gatverbindingen verdienen, uit het oogpunt van lage assemblagekosten, vaak de 
voorkeur ten opzichte van bijvoorbeeld schroef-, klink- en soldeerverbingen. Uit 
het onderzoek van Swift [1978) blijkt dat 44 % van alle verbindingen in de 
assemblage scf:troefverbindingen zijn, terwijl uit het empirische onderzoek van 
Kondoleon [1976) blijkt dat 33% van alle verbindingen in de assemblage pen-gat 
verbindingen zijn. 
er moet gebruik gemaakt worden van standaard verbindingen; 
nauwe toleranties van verbindingselementen moeten vermeden worden, teneinde de 
weerstand bij het samenvoegen te beperken. 

c " 
,.. c 

" .Q u u " t ,,_; .f' v c -" E 
" 
c~ .s:;: "~ " " ;;, -0 

-~ -·= eu "c a. .0 u <: E :ö 0" "u -.,. 
c "' ~·= =Ë c" .0 ·-
~ ~ ;;; .! .!!' ï<;; 

~ ; " ~ » "" ;; " " 'tl "E ;: 

3 2 2 3 

resistance 2 3 3 3 welding 

~ are welding 2 2 2 3 

~ hard soldering 2 3 

~ riveting 2 2 3 3 3 

~ notçhing 2 3 

~ overlapping 3 

~ 
bonding by 2 3 3 adhesives 

~ 
Special joining 

2 efements 

Key: good • 3 
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Schraft et al (1984] hebben een interessante technisch-economische vergelijking gemaakt 
van verschillende verbindingsmethoden, deze is in figuur 4 .14 weergegeven. 

De genoemde wijze van modulaire opbouw van het produktassortiment en van produk
structurering biedt de mogelijkheid gemeenschappelijke subassemblies vooraf op 
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voorraad te assembleren en deze pas na de orderspecificatie samen te stellen tot eind
produkten. De type-atbankelijkheid wordt zodoende zoveel mogelijk naar achteren gelegd, 
hetgeen leidt tot reductie van de voorraadkosten [Wortmann, 1987]. In figuur 4.15 is een 
samenvatting weergegeven van de belangrijkste criteria ten behoeve van de assemblage
gerichte opbouw van het produktassortiment en van de produktstructuur. 

reduceer en slandaordiseet' 
~ten en hun onderli"<J" relaties 

PRODUKTASSORTIMENT 

SUBASSEMBUES 

PROOUKTCOMPONENTEN 

Figuur 4.15: Samenvatting criteria assemblagevriendelijk produktontwerp 

4.3 Produktcomponenten 

Produktcomponenten zijn onderdelen van een produkt of van een subassembly. De belang
rijkste kenmerken van de produktcomponenten worden bepaald door de stijfheid, de 
kwetsbaarheid, de vorm, de afmetingen, de symmetrie, het kwaliteitsniveau, de toleranties 
en het gewicht. De bovengenoemde kenmerken hebben een belangrijke invloed op de mate 
waarin componenten en subassemblies gesepareerd, gepositioneerd, georiënteerd, 
gehanteerd, getransporteerd en samengevoegd kunnen worden. Produktcomponenten kunnen 
daarom niet los gezien worden van de assemblagehandelingen en de systeemcomponenten, 
zoals aanvoersystemen, grijpers, sensoren, etc. (zie figuur 4.1). Typische voorbeelden 
hiervan zijn het bepalen van grijpvlakken van grijpers op basis van componentafmetingen 
en -gewicht, alsmede het controleren van componentkenmerken met bijvoorbeeld een 
visionsysteem. 
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Op het niveau van produktassortiment en -structuur ligt de nadruk in belangrijke mate op 
het vermijden van assemblagehandelingen door onder meer het elimineren en standaar
diseren van produktcomponenten. Terwijl op dit abstractieniveau het vereenvoudigen van 
assemblagehandelingen centraal staat, door het verbeteren van de componenteigenschappen. 
Hiermee wordt reducering van assemblagekosten en cyclustijd nagestreefd. Het vereen
voudigen van assemblagehandelingen heeft behalve voor het produktontwerp ook gevolgen 
voor de onderdelenfabricage. Te denken valt aan integratie van de onderdelenfabricage in 
de assemblage en optimalisatie van fabricageprocessen, teneinde de beheersbaarheid van 
het assemblageproces te verhogen. 

Hierna volgt een nadere beschrijving van de genoemde componenteigenschappen, uit het 
oogpunt van automatische assemblage. Deze eigenschappen vormen het uitgangspunt bij 
de ontwikkeling van een integrale DFA-procedure. Het valt buiten het bestek van dit 
onderzoek om op deze componenteigenschappen in detail in te gaan. Desondanks zullen 
enige basisbegrippen uit de werktuigbouwkunde worden gebruikt om te trachten de 
spraakverwarring op te heffen die er ten aanzien van bepaalde kwalitatieve criteria heerst. 

Stijfheid 

De kracht die nodig is om een materiaal een bepaalde elastische vervorming te geven is 
een maat voor de stijfheid van het materiaal. De stijfheid van een materiaal wordt uit
gedrukt in de elasticiteitsmodulus E (Wet van Hooke). E kan bepaald worden uit de 
hellingshoek van het eerste gedeelte van het spanning-rek diagram, zie figuur 4.16. 
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Figuur 4.16: Het spanning-rekdiagram 
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E beschrijft dus de toestand van de produktcomponent. Een materiaal met een grote 
elasticiteitsmodulus noemt men stijf en een materiaal met een kleine elasticiteitsmodulus 
noemt men slap. Deze eigenschap heeft invloed op het aanvoeren, hanteren en samen
voegen. In de ontwikkelde DFA-procedure wordt gemakshalve gebruik gemaakt van de 
kwalitatieve criteria slap en niet slap. Niet slappe componenten zijn assemblagevriendelijker 
dan slappe componenten. 
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Kwetsbaarheid 

Kwetsbaarheid omvat de schade of slijtage die aan een produktcomponent kan ontstaan ten 
gevolge van dynamische belastingen zoals vallen, trillen en stoten. Boothroyd heeft 
empirisch vastgesteld dat indien alleen slijtage maatgevend is, de component als kwetsbaar 
kan worden beschouwd indien deze door 30 minuten verblijf in een werkende trilvuller niet 
binnen de toleranties kan blijven. De kwetsbaarheid van de produktcomponent is gerelateerd 
aan de breukrek en daarmee aan de taaiheid van het materiaal; een materiaal met een grote 
breukrek noemt men taai en een materiaal met een kleine rek noemt men bros, zie figuur 
4.16. De breukrek beschrijft dus de toestand van de produktcomponent. De kwetsbaarheid 
speelt vooral een rol bij het aanvoeren van produktcomponenten. Ook deze eigenschap 
wordt kwalitatief beoordeeld; een component is wel of niet kwetsbaar. Een niet kwetsbare 
produktcomponent is assemblagevriendelijker dan een kwetsbare component. Langmoen 
relateert de kwetsbaarheid van de component aan de valhoogte. Gesteld wordt dat indien 
een component pas bij een valhoogte van een 200 mm kwetsbaar is deze geschikter is voor 
automatische aanvoer dan een component die reeds bij een valhoogte van 50 mm vervormt 
of beschadigt. 

Vorm 

De vorm van de produktcomponent heeft vooral invloed op het aanvoeren. Boothroyd 
onderscheidt de vorm van de componenten, uit het oogpunt van automatische aanvoer, in 
ronde en niet ronde componenten. Hierbij wordt uitgegaan van de omhullende vorm van 
de component. Dit omvat het kleinste rechthoekige prisma of de kleinste cilinder die de 
component kan bevatten. 
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Figuur 4.17: Componentvormen [Boorsma en Nijdam, 1983] 



Produktontwerp 57 

Bij "ronde componenten" wordt, op basis van de lengte-diameter verhouding van de 
omhullende vonn, onderscheid gemaakt in schijf, korte cilinder en lange cilinder, zie figuur 
4.17. Bij "niet ronde componenten" wordt, op basis van de langste, de kortste en de 
tussenliggende zijde van de omhullende vorm, onderscheid gemaakt in plat, lang en 
cubisch, zie figuur 4.17. Bij ronde vonnen zijn het vooral lange cilinders en schijven die 
betere oriëntatie-eigenschappen bezitten dan korte cilinders. Bij niet ronde vormen hebben 
platte en cubisch gevonnde componenten betere oriëntatie-eigenschappen dan lange 
componenten. 

Afmetingen 

De afmetingen van produktcomponenten hebben vooral invloed op het aanvoeren. 
Boothroyd onderscheidt de afmetingen van de produktcomponent in lengte en dikte. Ook 
hierbij is geredeneerd vanuit de automatische toevoer van componenten. "Lengte" is de 
afmeting van de langste zijde van de omhullende vorm van de component. "Dikte" is de 
afmeting van de kortste zijde van de omhullende vorm van de component waarvan de 
basisvonn bestaat uit een rechthoekige prisma. Bij een cilindrische omhullende vorm is de 
"dikte" de straal van de kleinste cilinder. De lengte van ronde componenten is in figuur 
4.17 aangegeven met de letter L en van niet ronde componenten met de letter A. De dikte 
van ronde componenten is gelijk aan 1/2 D en van niet ronde componenten is deze aan
gegeven met de letter C. De lengte en dikte beschrijven de toestand van de produkt
component. De eigenschappen van het aanvoersysteem wordt in hoge mate door deze 
componenteigenschappen bepaald. Zo stelt Kondoleon [1976], op basis van empirisch 
onderzoek, dat de diameter van een ciculaire trilvuller over het algemeen vijftien keer de 
grootste afmeting van de produktcomponent bedraagt. Volgens Boothroyd is een component 
te groot voor een trilvuller indien L > 1/8 d; L is hier de lengte van de component in de 
bewegingsrichting en d de diameter van de triltrommel. Voorts wordt een component te 
groot beschouwd om op eenvoudige wijze aangevoerd te worden met behulp van een 
nonnale trilvuller, indien de kleinste afmeting (C of D in figuur 4.17) groter is dan 50 mm 
of als de grootste afmeting (A of L) groter is dan 150 mm. Een component wordt als te 
klein beschouwd om op eenvoudige wijze aangevoerd te worden met behulp van een 
normale trilvuller indien de groótste afmeting kleiner is dan 3 mm. Ook wordt gesteld dat 
een zeer kleine dikte of diameter ( < 0.25 mm) de hanteerbaarheid van de component sterk 
bemoeilijkt. Langmoen onderscheidt drie klassen van lengten (L) voor zowel produkt
componenten als assemblies: 

5mm < L_::;_500mm 
2 mm ..:5. L ..:5. 5 mm en 50 mm ..:5. L ..:5. 2000 mm 
L < 2 mm en L > 2000 mm 

De eerste lengte-klasse is beter geschikt voor automatische assemblage dan de laatste klasse. 
Uit het onderzoek van Swift [1978) blijkt dat 90% van alle componenten in de assemblage 
langer zijn dan 5 mm en korter dan 90 mm. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
meeste componenten in de assemblage qua lengte geschikt zijn voor automatisering. 
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Symmetrie 

De symmetrie-eigenschappen van de produktcomponent hebben vooral invloed op het 
aanvoeren. Boothroyd heeft, ook weer uit het oogpunt van automatische componenten
toevoer, de relatie tussen geometrische kenmerken en symmetrie eigenschappen van 
componenten, zowel op het niveau van basisvorm als op detailniveau (uitsparingen, sleuven, 
gaten, etc.) uitvoerig onderzocht en in overzichtelijke tabellen weergegeven. Hij onder
scheidt hierbij symmetrische en asymmetrische componenten. Symmetrische componenten 
hebben ten opzichte van asymmetrische componenten eenvoudige oriëntatie-kenmerken, 
hetgeen voordelen biedt bij het aanvoeren en samenvoegen. 

Een component heeft namelijk twee oriëntatierichtingen; oriëntatie om zijn lengte-as en om 
zijn dwars-as. Daarom wordt een lengte-as symmetrie en een dwars-as symmetrie onder
scheiden; dit wordt respectievelijk bêta- en alpha-symmetrie. Boothroyd onderscheidt zowel 
alpha-symmetrische en alpha-asymmetrische componenten alsook bêta-symmetrische en 
bêta-asymmetrische componenten, zie figuur 4.18. 

~ Symmetrisch Asymmetrisch la 
• 

Alpha t}3 ~ 
Bèta ~ ·~ 

Toename van de moeilijkheidsgraad 

Figuur 4.18: De symmetrie van produktcomponenten 

Alpha-symmetrie is de rotatie-symmetrie van een component om een as die loodrecht op 
de assemblagerichting staat. De waarde van alpha is de kleinste hoek waarover de compo
nent om die as moet worden verdraaid om opnieuw in een goede assemblagestand te komen. 
Bêta-symmetrie is de rotatie-symmetrie van een component om de as in de assemblage
richting. De waarde van bêta is de kleinste hoek waarover de component moet worden 
gedraaid om opnieuw in een goede assemblagestand te komen. Figuur 4 .19 toont de waarde 
van alpha en bêta bij verschillende componentvormen. Alpha en bêta beschrijven dus de 
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toestand van de produktcomponent. Volgens Boothroyd is manuele toevoer van componen
ten vereist bij lichte asymmetrie of kenmerken kleiner dan 0.1 D of 0.1 L (bij ronde 
componenten) en kleiner dan 0.1 A, 0.1 B ofO. l C (bij niet ronde componenten), zie figuur 
4.17. 

0 B QJ lêJB ~ 
Ie e ~ ~ e ~1 

1:1 0 180 11: l 1: 1 
360 1: 1 0 0 0 

Figuur 4.19: Waarden van alpha en bêta bij bepaalde componentvormen 
[Boothroyd, 1992] 

Kwaliteitsniveau ingangsmaterialen 

Het kwaliteitsniveau van de ingangsmaterialen heeft vooral invloed op de complexiteit van 
het samenvoegproces. Het kwaliteitsniveau is gerelateerd aan de fractie defecte ingaande 
produktcomponenten. Dit omvat de verhouding tussen defecte en acceptabele ingaande 
produktcomponenten. Een fractie van de defecte ingaande componenten veroorzaakt veelal 
blokkeren ('jam') van trilvullers en problemen bij het samenvoegen. De assemblagetijd 
neemt vanwege de tijdelijke systeemstilstand toe, hetgeen resulteert in de afname van de 
beschikbaarheid van het assemblagesysteem. Defecte componenten hebben daarom een 
nadelige invloed op het produktievolume, zie paragraaf 7.2. Ten behoeve van een hoge 
systeembeschikbaarheid en een hoog produktievolume van acceptabele assemblies dient men 
te streven naar reducering van de fractie defecte componenten (x), door strenge controle 
van de ingangsmaterialen. 

Automatisering van het assemblageproces wordt moeilijker naarmate de fractie x toeneemt. 
Boothroyd legt de grens voor automatische assemblage bij een fractie x van maximaal 2 % , 
terwijl Langmoen stelt dat bij een fractie x van 0.1 % automatische assemblage al proble
matisch is. Vanwege de opkomende "Just-In-Time"-bedrijfsvoering bestaat de tendens dit 
percentage steeds meer te verlagen, veelal tegen meerprijs van de aangeleverde componen
ten en subassemblies. 

De kwaliteit van de ingangsmaterialen heeft een belangrijke invloed heeft op de assemblage
kosten. De totale assemblagekosten (K.) zijn de sommatie van de basiskosten (Kl), 
stilstand-, afval- en nabewerkingskosten (K2) en kwaliteitsafhankelijke kosten bij de 
onderdelenfabricage (K3), zie figuur 4.20. 
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Figuur 4.20: Invloed kwaliteitsniveau produktcomponenten op de assemblagekosten 
[Löhr, 1977} 

Uit de figuur blijkt dat naarmate de kwaliteit van de componenten toeneemt (afname van 
factor x), K2 afneemt en K3 (preventiekosten) toeneemt. Zodra de afname van K2 gelijk is 
aan de toename van J(3, is een optimum bereikt, waarbij K. minimaal is. Uit deze beschou
wing valt af te leiden dat het kwaliteitsniveau van de produk:tcomponenten een belangrijke 
invloed heeft op de systeemperformance. Dit wordt in paragraaf 7.2. aangetoond aan de 
hand van simulatie experimenten. Verhoging van het kwaliteitsniveau kan gerealiseerd 
worden door optimalisatie van fabricageprocessen in samenhang met een goede kwaliteits
beheersing. Daarnaast kan een kritische analyse van de functie van iedere component van 
bet produk:tontwerp worden uitgevoerd, gericht op mogelijke afwijkingen en storingen 
(preventieve aanpak). Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) is een analysemethode die 
hierop is toegespitst [Smith, 1993]. Deze mèthode is erop gericht de kwaliteit en de 
bedrijfszekerheid van een produk:t te verhogen. Hierbij wordt voor iedere component 
nagegaan op welke manier deze kan falen en wat er gebeurt indien de component faalt. Ten 
behoeve van een beheersbaar assemblageproces verdient het daarom aanbeveling behalve 
DF A ook FMEA in de produktontwikkelingsfase te betrekken. 

Toleranties 

De toegestane maatafwijkingen (toleranties) van produktcomponenten hebben een 
belangrijke invloed op het samenvoegproces. Tolerantie omvat het verschil tussen de 
grootste en kleinste grensmaat van een component, zie figuur 4. 21. Tolerantie is gerelateerd 
aan de passing. Een passing is een samenstel van twee componenten, waarbij de speling 
tussen die componenten bepalend is voor de werking. De speling omvat het maatverschil 
tussen twee componenten. Nauwe passingen zijn bij robotassemblage moeilijk te realiseren. 
Hierbij is de kans op klemming en blokkering tussen as en gat groot omdat de as bij het 
samenvoegen onder een hoek in het gat wordt geplaatst, zie paragraaf 5.3. Dit probleem 
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is niet op te lossen door de robot nauwkeuriger te maken, echter wel door de as volgzaam 
vast te houden en de as en/of het gat van een zoekrand te voorzien. In de volgende 
paragraaf wordt nader hierop ingegaan. 

toleranlie 

Figuur 4.21: Tolerantie 

Langmoen onderscheidt hierbij drie klassen van spelingen (S) tussen as en gat: 

S > 0.5 mm 
0.1 mm .5.. S ..$.. 0.5 mm 
S < 0.1 mm 

De eerste speling-klasse leent zich beter voor automatische assemblage dan de laatste klasse. 

Gewicht 

Het gewicht van produktcomponenten heeft vooral invloed op de hanteerbaarheid van deze 
componenten en op de positioneernauwkeurigheid van de robot. Het gewicht bepaalt onder 
meer de grijpkracht tijdens het hanteren, alsmede het draagvermogen en de dynamische 
eigenschappen van de robot. Langmoen onderscheidt drie klassen van gewichten (G) voor 
zowel produktcomponenten als assemblies: 

0.1 gram < G ..$.. 2000 gram 
0.01 gram ..$.. G ..$.. 0.1 gram en 
2000 gram < G ..$.. 6000 gram 
G < 0.01 gram en G > 6000 gram 
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De eerste gewicht-klasse is beter geschikt voor automatische assemblage dan de laatste 
klasse. De genoemde waarden corresponderen met het draagvennogen van assemblagerobots 
dat gemiddeld ligt tussen 10 en 20 kg. Uit het onderzoek van Swift [1978) blijkt dat 80% 
van de componenten in de assemblage minder dan 1 kg weegt. Op grond hiervan kan 
worden geconcludeerd dat ook qua gewicht de meeste componenten in de assemblage 
geschikt zijn voor a~omatisering. Boothroyd legt de grens, ten aanzien van het component
gewicht, bij manuele assemblage bij 4.5 kg. 

In figuur 4.22 is middels voorbeelden aangegeven hoe gunstig of ongunstig bepaalde 
componenteigenschappen zijn voor het aanvoeren, hanteren en samenvoegen. 

De in het voorgaande genoemde produkteigenschappen en ontwerpcriteria vormen, in 
samenhang met het hierna te behandelen assemblageproces, het uitgangspunt bij de ontwik
keling van een integrale DFA-procedure, ten behoeve van het analyseren en redesign van 
zowel het produkt als het assemblageproces, zie paragraaf 6.1. 
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Hoofdstuk 5 

Procesontwerp 

Zoals uit de figuren 3. 5 en 3. 6 blijkt maakt analyse van het procesontwerp ook deel uit van 
de analyse-stap in het ontwerpproces. Deze ontwerpactiviteit omvat het vastleggen en 
beoordelen van de eigenschappen van het assemblageproces. De procesvariabele is in 
hoofdstuk 2 onderscheiden in: assemblagestrategie, assemblagestructuur en assemblage
handelingen, zie figuur 5.1. In dit hoofdstuk wordt nader op deze proceselementen 
ingegaan. 

Figuur 5.1: Proceselementen 

5.1 Assemblagestrategie 

Assemblagestrategie omvat de keuzen die op een hoog abstractieniveau uit alternatieve 
methoden en middelen worden gemaakt, teneinde het assemblageproces te optimaliseren. 
Deze keuzen worden vooral door het produktassortiment bepaald en hebben een belangrijke 
invloed op de productiviteit van het assemblagesysteem. Het zijn keuzen die niet per 
produkt worden gemaakt maar per groep van produktvarianten. De keuzen op dit abstractie
niveau beïnvloeden ook de elementen op de lagere niveaus. De assemblagestrategie heeft 
betrekking op de wijze van aanvoeren, grijpen en transporteren. Deze handelingen zijn 
gerelateerd aan de aanvoer-, grijper- en transportstrategie. 
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Aanvoerstrategie 

De aanvoerstrategie omvat de keuze uit verschillende aanvoermethoden. Sanders [1987] 
heeft hiertoe een systematische indeling gemaakt die geschikt is voor de selectie van 
aanvoermethoden voor robotassemblage. Deze aanvoermethoden kunnen onderscheiden 
worden in ongeordende aanvoer, halfgeordende aanvoer, geordende aanvoer en on-line 
fabricage. 

Bij ongeordende aanvoer worden de produktcomponenten in bulk toegevoerd, waarbij ze 
achtereenvolgens worden afgescheiden, geordend, georiënteerd en in een vaste positie aan 
de robot worden aangeboden. Dit vindt meestal met behulp van circulaire trilvullers plaats, 
zie figuur 5.2. 

- ....... 

circulaire trilvuller 

lineaire trilvuller 

Camera~# Fot~el 

11~·--~ • Il 
',,AP-"""-

1' 

trilvuller + visonsysteem 

opeenstapeling van trilvullers 
+ visonsysteem 

Figuur 5.2: Ongeordende aanvoer 
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f \ Component 
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Circulaire trilvullers zijn, vanwege de mechanische wijze van toevoer, componentspecifiek. 
De keuze van dit aanvoersysteem is in hoge mate atbankelijk van het materiaal en de 
geometrie van de componenten, alsmede van het gewenste aantal componenten dat per 
tijdseenheid moet worden aangevoerd. Er bestaan ten aanzien van trilvullers enkele nieuwe 
ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van lineaire trilvullers (die vanwege de verwissel
baarheid van het mechanische oriëntatiedeel een hogere omstelflexibiliteit hebben), het 
plaatsen van verschillende trilpannen boven elkaar (teneinde ruimte te besparen), en de 
toenemende integratie van visionsysternen (visuele sensoren) ter vervanging van de mechani
sche oriëntatie, waardoor de produktatbankelijkheid enigszins afneemt (zie figuur 5.2). 

Bij half geordende aanvoer worden de componenten vanuit bulk in een platte bak of op een 
transportband aangevoerd, in combinatie met een visionsysteem dat de positie en oriëntatie 
van de componenten bepaalt. Dit systeem staat bekend als multifunctionele dubbele-band
aanvoersysteem, zie figuur 5. 3. 

aolenold achvated puaher 

f&1urn ben 

def"Clor blaCle 

Figuur 5.3: Multifunctionele dubbele-band-aanvoersysteem [Boothroyd, 1985] 

Geordende aanvoer is te onderscheiden in: 

aanvoer in magazijnen, waarin verscheidene componenten van hetzelfde type in een 
grote hoeveelheid bij elkaar zijn verzameld; magazijnen bestaan in vele uitvoerings
vonnen, zoals stapelmagazijnen en palletmagazijnen, zie figuur 5.4. Pallet
magazijnen worden bij robotassemblage veelvuldig toegepast. Componenten worden 
op de pallets volgens een vast patroon tweedimensionaal geïndexeerd, hetgeen 
gunstig is bij het oppakken door de robot, zie figuren 1.5 en 1.6. 
aanvoer in kits (bouwpakketten), waarin verschillende typen componenten in een 
zodanige verhouding bij elkaar zijn verzameld, dat één of meer produkten compleet 
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uit geassembleerd kunnen worden. Deze componenten liggen over het algemeen op 
pallets met een produktgerichte opbouw, zie figuur 5.4. Bij deze twee aanvoer
methoden treedt een verschuiving van het ordeningsprobleem op naar de onderdelen
fabricage. De figuur toont ook een modulair opgebouwde kit, welke is samengesteld 
uit standaard vonnelementen. 

pallet stapelrnaggazijn 

kit modulaire kit 

Figuur 5.4: Geordende aanvoer 

On-line fabricage omvat geheel of gedeeltelijke integratie van het fabricageproces met het 
assemblageproces, mede teneinde de ordening die bij de onderdelenfabricage ontstaat niet 
te verliezen. Een typisch voorbeeld van gedeeltelijke integratie is het aanvoeren van kleine 
componenten aan een band of gestanst uit een platte strip, die tijdens het assemblageproces 
van elkaar worden gescheiden, zie figuur 5.5. Voorbeelden van volledige integratie zijn 
de eerder genoemde insert en outsert moulding. 
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Figuur 5.5: Aanvoer aan een band of strip 

Grijperstrategie 

Bij robotassemblage kan onderscheid worden gemaakt in drie soorten tools (effectoren): 

grijpers; ten behoeve van het hanteren van componenten en (sub)assemblies. 
assemblagetools; zijn assemblagehulpmiddelen voor het samenvoegen van compo
nenten en subassemblies, zoals bijvoorbeeld een schroevedraaierunit of een lastoorts. 
bewerkingstools. Zijn bewerkingsunits ten behoeve van het uitvoeren van 
speciale processen, zoals bijvoorbeeld een slijptol of een freesunit. 

In deze paragraaf wordt nader op de grijpers ingegaan omdat deze de belangrijkste en meest 
gebruikte tools in de assemblage zijn. De grijperstrategie omvat de keuze uit verschillende 
grijperprincipes. Deze keuze wordt in hoge mate bepaald door het aantal verschillende te 
hanteren componenten en subassemblies. De grijperprincipes zijn te onderscheiden in (zie 
figuur 5.6): 

vaste grijper; voor het hanteren van één type component. 
multifunctionele grijper; voor het hanteren van 2 tot 5 verschillende componenten, 
afhankelijk van de componentgeometrie. Deze grijper, die met verschillende 
grijpvlakken is uitgerust, wordt over het algemeen toegepast voor het assembleren 
van een vaste familie van produkten. 
multigripper; dit omvat verschillende kleine grijpers bevestigd aan de robotpols, 
waarmee 3 tot 8 verschillende componenten gehanteerd kunnen worden. Een 
belangrijk voordeel van dit principe is de korte wisseltijd (indexeertijd) voor het 
hanteren van de verschillende kleine componenten. Een nadeel is de relatief grote 
omvang van deze grijper, waardoor de toegankelijkheid tot de samenvoegpositie 
wordt beperkt. Ten behoeve van een korte cyclustijd wordt bij robotassemblage
cellen, waarin meestal een grote diversiteit aan complexe handelingen verricht 
wordt, over het algemeen de voorkeur aan dit grijperprincipe gegeven. Een nieuwe 
ontwikkeling hierbij betreft het gebruik van verschillende multigrippers, die in z'n 
geheel uitwisselbaar zijn, teneinde verschillende produktvarianten te kunnen assem
bleren. Hierdoor wordt een hogere omstelflexibiliteit gerealiseerd. Rampersad 
[1990c] heeft dit concept in 1990 voor het eerst geïntroduceerd. 
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grijperwisselsysteem; gebruik van verschillende enkelvoudige grijpers voor het 
hanteren van verschillende typen componenten. Deze grijpers, en eventueel ook 
andere tools, staan hiertoe in een stand-alone magazijn (in het werkgebied van de 
robot) opgesteld. Een voordeel van dit principe is de hoge omstelflexibiliteit, terwijl 
een belangrijk nadeel de relatief lange wisseltijd van de effector is, hetgeen een 
nadelige invloed op de cyclustijd heeft. 
vingerwisselsysteem; dit omvat een tussenvorm tussen de multifunctionele grijper 
en het grijperwisselsysteem en is eveneens geschikt voor het hanteren van verschil
lende typen componenten. Ook hierbij is sprake van een relatief lange wisseltijd. 
universele grijper; dit betreft een vaste grijper (variant op de menselijke hand) 
waarmee verschillende typen componenten gehanteerd kunnen worden. Deze grijper 
verkeert nog in de ontwikkelfase. 

De eerste vijf genoemde grijpertypen worden door diverse fabrikanten op de markt 
gebracht. Figuur 5. 7 toont een overzicht van de belangrijkste factoren die de selectie van 
robotgrijpers beïnvloeden. 
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Figuur 5.7: Invloedsfactoren bij de selectie van robotgrijpers [Pham et al, 1991] 

Transportstrategie 

Transportstrategie omvat de keuze uit verschillende methoden van transport, zowel in de 
robotassemblagecel (micro-transport) alsook tussen deze cel en enig ander produktiesysteem 
(macro-transport). Het transport van objecten vindt veelal plaats met behulp van produkt
dragers. Dit zijn speciale pallets ter stabilisering van het object tijdens het transport en/of 
het samenvoegen. Door goede mechanische interfaces te kiezen (bijvoorbeeld bevestiging 
van speciale noppen op de pallet) kunnen verschillende componenten en subassemblies op 
dezelfde pallet worden gedragen, zie figuur 7.8. De meest gebruikte transportmethoden 
bij robotassemblage zijn (zie figuur 5.8): 

index transfer; deze methode omvat het synchroon verplaatsen van de 
produktdragers, veelal met behulp van roterende indextafels (synchroon transfer). 
De toepassing van indextafels wordt bepaald door het aantal produktcomponenten, 
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alsmede door de afmetingen en het gewicht van het object. Het toepassingsgebied 
van deze methode ligt bij assemblies met maximaal 5 a' 8 componenten [Andreasen 
et al, 1988] en bij produkten met hoofdafmetingen van 5 tot 100 mm [Reijers et al, 
1990]. 
power-and-free transfer; deze methode heeft betrekking op het onafhankelijk van 
elkaar verplaatsen van de produktdragers met behulp van een transportbaan 
(asynchroon transfer). Dit concept komt bij robotassemblage het meest voor. De 
toepasbaarheid ligt bij produkten met hoofdafmetingen tussen 25 en 500 mm. Bij 
deze transportmethode wordt onderscheid gemaakt in on-line en off-line assemblage. 
Bij on-line assemblage bevindt de produktdrager zich, in tegenstelling tot off-line 
assemblage, op het transportsysteem tijdens de uitvoering van de assemblage
handelingen door de robot. Ook worden in bepaalde gevallen transportbanen zonder 
produktdragers gebruikt voor het ongeordend afvoeren van gerede assemblies. 
robottransport; objecten worden hierbij door de robot getransporteerd (micro
transport). Deze transportmethode is vanwege het beperkte draagvermogen van 
assemblagerobots alleen bij lichte produkten toepasbaar en komt over het algemeen 
voor bij assemblagecellen waarin een grote diversiteit aan handelingen wordt 
verricht. 
AGV-transport; het transport van produkten vindt hierbij plaats met behulp van 
één of meer 'Automated Guided Vehicles'. Vanwege de beperkte snelheid 
en het relatief grote draagvermogen van AGV's ligt de toepasbaarheid ervan 
voornamelijk bij macrotransport van grote hoeveelheden componenten en bij relatief 
grote en zware produkten. Dit concept is, vanwege de hoge flexibiliteit ten aanzien 
van routing en bewegingsvolgorde, sterk in opkomst in de robotassemblage. Een 
nieuwe ontwikkeling betreft het plaatsen van een assemblagerobot op de AGV 
waardoor de robot mobiel wordt (zie figuur 5.9), hetgeen ten goede komt aan de 
systeemflexibiliteit. Het hoge kapitaalgebruik heeft hierbij echter een nadelige 
invloed op de systeemproductiviteit, zie paragraaf 7.4.3. 

De genoemde transportmethoden zorgen voor een fysieke koppeling tussen verschillende 
assemblage- en/ of bewerkingsstations, zodat het produkt-in-wording zich kan voortbewegen. 
De transportstrategie vormt daarom een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van 
de systeemstructuur en de systeemlayout. Dit hangt nauw samen met de assemblage
structuur, die in de volgende paragraaf aan de orde komt. 
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indextransfer robottransport 

power-and-free transfer AGV-transport 

Figuur 5.8: Overzicht transportmethoden 

Figuur 5.9: Mobiele robot 
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5.2 Assemblagestructuur 

De assemblagestructuur omvat de volgorde van en de relaties tussen enkelvoudige assembla
gehandelingen. Dit wordt in hoge mate bepaald door de wijze waarop het produkt
assortiment en de produktstructuur zijn opgebouwd uit subassemblies en componenten, 
hetgeen een belangrijke invloed heeft op de wijze waarop systeemcomponenten aan elkaar 
zijn gerelateerd (systeemstructuur), zie figuur 5.1. Het uitgangspunt bij de analyse en 
ontwikkeling van de assemblagestructuur is een overzicht van alle enkelvoudige assemblage
handelingen, die voor de assemblage van een produkt of assembly nodig zijn, in hun 
onderlinge samenhang en zoals zij in de tijd gezien op elkaar volgen. De bepaling van de 
juiste assemblagevolgorde en de vorming van subassemblies staan hierbij centraal. Het 
overzicht kan worden uitgebreid met informatie over bijvoorbeeld cyclustijd per handeling, 
benodigde middelen, kosten, etc. 

Produkten kunnen, afhankelijk van het aantal componenten waaruit ze zijn opgebouwd, in 
een groot aantal mogelijke volgorden en op basis van één of meer subassemblies worden 
geassembleerd. Dit wordt voornamelijk bepaald uit het oogpunt van: 

eenvoud van het assemblageproces; dit is te realiseren door onder meer een goede 
toegankelijkheid tot de produktdelen en stabiliteit van de samenstelling bij het 
samenvoegen (zie figuur 4.13), het samenvoegen in één richting (bij voorkeur van 
boven naar beneden), een optimale samenvoegpositie en beperking van de omvang 
van de samenstelling (zie figuur 4.11). 
minimale assemblagetijd; door niet produktieve handelingen zoals effectorwisseling 
en het omkeren van de samenstelling tijdens het assembleren zoveel mogelijk te 
beperken, alsmede door het parallel verrichten van assemblagehandelingen. 
minimale assemblagekosten; reductie van voorraadkosten door dure produktdelen 
zo laat mogelijk te assembleren. 
gemeenschappelijk gebruik van systeemcomponenten; zoals eerder is aangegeven 
kunnen door clustering van componenten en subassemblies met overeenkomstige 
assemblagekenmerken, bepaalde systeemcomponenten zoals grijpers, aanvoer
systemen en produktdragers gemeenschappelijk worden gebruikt. Het kapitaal
gebruik neemt hierdoor af, hetgeen een gunstige invloed heeft op de systeem
productiviteit. 
een hoge flexibiliteit; door gemeenschappelijke subassemblies vooraf op voorraad 
te assembleren en deze pas na de orderspecificatie samen te stellen tot eind
produkten, wordt de type-afhankelijkheid in het assemblageproces naar achteren 
gelegd, zie figuur 4.15. 

De assemblagestructuur wordt in de literatuur op verschillende manieren weergegeven 
[Boorsma en Nijdam, 1983), [Boothroyd, 1982] en [Andreasen et al, 1988]. De ontwikke
ling hiervan wordt nader toegelicht aan de hand van de assemblage van de Engelse stekker. 
Figuur 5.lOa toont de opbouw van de stekker, terwijl figuur 5.lOb de produktstructuur 
hiervan weergeeft. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de assemblagestructuur van 
deze stekker is dat de volgorde waarin de drie verschillende pinnen ten opzichte van elkaar 
geassembleerd kunnen worden geen bepaalde voorkeur heeft en dat de zekering samen
gevoegd dient te worden nadat de zekeringklem en pin 1 in positie zijn. 
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Voorts is het samenvoegen van het deksel, met behulp van schroef 5, alleen mogelijk indien 
alle resterende componenten in de behuizing zijn geassembleerd. Figuur 5. lOc toont de 
volgorde van assembleren van het complete produkt op basis van losse componenten, 
zonder toepassing van subassemblies. Hierin is elke assembagehandeling, component of 
subassembly aangegeven met een getal, terwijl de relaties hiertussen met pijlen zijn 
weergegeven. De volgorde waarin de handelingen worden verricht is in kolommen weer
gegeven, waarbij alle handelingen die als eerste kunnen worden verricht in kolom I worden 
geplaatst. In kolom II worden de assemblagehandelingen geplaatst die verricht kunnen 
worden nadat tenminste één van de in kolom 1 geplaatste handelingen is uitgevoerd. 
Hetzelfde geldt voor de resterende kolommen in het overzicht. In dit voorbeeld wordt 
gestart met het plaatsen van de behuizing in de fixture. Vervolgens worden de resterende 
componenten of subassemblies één voor één aan toegevoegd. 

Zoals uit figuur 5 .1 Oc blijkt omvat de assemblage van de stekker vijftien handelingen, 
hetgeen nauw samenhangt met het aantal componenten. Dit is nauw gerelateerd aan de 
assemblagetijd, de toegankelijkheid tot de systeemcomponenten en de systeem
betrouwbaarheid. Afhankelijk van het gewenste produktievolume kunnen de assemblage
handelingen over meerdere assemblagecellen worden verdeeld. In eerste instantie dient 
gestreefd te worden naar minimalisering van het aantal assemblagehandelingen, teneinde 
deze handelingen in één assemblagecel te kunnen verrichten. Zoals uit figuur 5. lOc blijkt 
is assemblage van het klemstrookje met bijbehorende schroefjes problematisch, daar deze 
moeilijk in de behuizing (die zich in de produkthouder bevindt) geassembleerd kunnen 
worden. Deze componenten zijn daarom geclusterd en als een subassembly opgebouwd, 
teneinde de complexiteit van deze handelingen alsook het aantal handelingen te beperken. 
De subassembly wordt hierbij als een aparte component beschouwd en als een enkelvoudige 
component aangevoerd. Hetzelfde geldt voor pin 2, pin 3, en de zekeringklem, in combin
atie met hun respectievelijke schroefjes 2, 3 en 1. Deze subassemblies zijn in figuur 5. lOc 
met stippellijnen aangegeven. De genoemde componenten worden hierbij afäonderlijk 
samengesteld en vervolgens als één geheel aan de assembly toegevoegd. 

Figuur 5 .1 Od toont het verloop van de assemblage van de stekker op basis van subassem
blies. Hieruit blijkt dat de volgorde waarin de handelingen 1, 7, 8 en 9 worden verricht 
vastligt. De handelingen 2 tot en met 5 kunnen echter in verschillende volgorden worden 
uitgevoerd, met uitzondering van handeling 6 die verricht kan worden nadat de handelingen 
4 en 5 zijn uitgevoerd. De in figuur 5.lOd weergegeven assemblagestructuur representeert 
hierdoor 40 mogelijke assemblagevolgorden [Boothroyd, 1982]. De uiteindelijk assemblage
structuur is in figuur 5. lOe weergegeven. 

Een typisch voorbeeld van een assemblagevolgorde, waarbij vooral eenvoud van het 
assemblageproces en minimale assemblagetijd zijn nagestreefd, betreft de assemblage van 
de wisselstroomdynamo [Nevins et al, 1989). Figuur 5.11 toont drie mogelijke volgorden 
waarin dit produkt geassembleerd kan worden. Bij assemblagevolgorde 1 worden, in 
tegenstelling tot de assemblagevolgorden 2 en 3, geen subassemblies toegepast. Bij assem
blagevolgorde 1 ontstaan hierdoor problemen bij de assemblage van de 'hearing retainer', 
zie figuur 5 .11. Dit probleem is bij de assemblagevolgorden 2 en 3 opgelost door de 'front 
housing' als een subassembly op te bouwen. Bij assemblagevolgorde 3 is uitgegaan van 
het voorschrift dat de assemblagevolgorde met een stabiele basiscomponent moet beginnen, 
die als drager of als frame voor de rest van het produk:t moet fungeren. Het gevolg hiervan 
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is dat bij deze volgorde sprake is van twee omkeerbewegingen van subassemblies, hetgeen 
bij robotassemblage te allen tijden vermeden dient te worden. 
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Figuur 5.11: Drie volgorden van assemblage van een wisselstroomdynamo 
[Nevins et al, 1989] 

Zoals uit de voorbeelden blijkt zijn bij de assemblage van de genoemde produkten een groot 
aantal assemblagevolgorden mogelijk. Ten behoeve van een hoge systeemperformance zal 
men ernaar moeten streven om uit de verzameling van mogelijke assemblagevolgorden de 
meest optimale volgorde te kiezen. In de literatuur zijn hiertoe verschillende procedures 
te vinden [Nevins et al, 1989] en [Heemkskerk, 1990]. Deze zijn gebaseerd op één of meer 
van de eerder genoemde criteria. De uiteindelijke assemblagestructuur vormt het uitgangs
punt voor de systeemsynthese, die resulteert in de ontwikkeling van de systeemstructuur. 

5.3 Assemblagehandelingen 

De taak van het assemblagesysteem is het verrichten van assemblagehandelingen zodat de 
systeemfunctie wordt vervuld. Deze handelingen zijn in het voorgaande onderscheiden in: 
aanvoeren, hanteren, samenvoegen, controleren, afstellen en speciale processen. Elk van 
deze handelingen zijn weer onder te verdelen in subhandelingen, zie figuur 5.12a. In figuur 
5.12b zijn de basishandelingen van de robot weergegeven, die beschouwd kunnen worden 
als een cyclus van zes handelingen: aanvoeren, oppakken, verplaatsen, samenvoegen, 
loslaten en verplaatsen. 
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Figuur S.12: Overzicht assemblagehandelingen en cyclus van basishandelingen 

Aanvoeren 

Het aanvoerproces is onderverdeeld in zowel opslaan, scheiden en sorteren van componen
ten, als het gepositioneerd en georiënteerd aanbieden van de componenten aan de robot. 
Bij het aanvoeren kan een keuze worden gemaakt tussen aanvoer van elke component apart 
(met behulp van bijvoorbeeld een trilvuller of een dubbele-band aanvoersysteem, zie figuren 
5.2 en 5.3) en aanvoer van meerdere componenten tegelijk (met behulp van bijvoorbeeld 
pallets, zie figuur 5.4). Deze keuzeJs in hoge mate atbankelijk van het produktassortiment 
en wordt daarom op het niveau van assemblagestrategie gemaakt, zie paragraaf 5 .1. Bij 
het gebruik van trilvullers en dubbele-band aanvoersystemen vindt het opslaan, scheiden 
en sorteren van componenten op automatische wijze plaats in het aanvoersysteem, terwijl 
bij het gebruik van pallets deze handelingen over het algemeen manueel buiten het assem
blagesysteem worden verricht. De componenten kunnen enerzijds in een vaste aanvoer
positie aan de robot worden aangeboden (zoals bij een trilvuller of een dubbele-band 
aanvoersysteem) en anderzijds in een met een vast patroon wisselende aanvoerpositie (zoals 
bij pallets). Ook kan onderscheid worden gemaakt tussen het aanvoeren van componenten 
in een vaste oriëntatie (bij pallets) en het gebruik van visuele sensoren voor het oriënteren 
van componenten (zie figuren 5.2 en 5.3). 
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Hanteren 

Hanteren omvat het oppakken van de component bij de aanvoerpositie en deze met de robot 
verplaatsen naar de samenvoegpositie. Bij het oppakken kunnen de volgende fasen worden 
onderscheiden [Rampersad, 1987]: 

het met behulp van sensoren controleren van de aanwezigheid van de component 
en het eventueel identificeren van het type component, voordat de robot naar de 
oppak.positie wordt gedirigeerd; 
het selecteren van de juiste grijper (zie figuur 5.6); 
het bepalen van de positie en oriëntatie van de component; dit vindt over het 
algemeen met behulp van visuele sensoren plaats, waarbij de toestand van de 
component (bijvoorbeeld afmetingen, vorm en symmetrie) automatisch wordt 
bepaald en doorgegeven aan de robotbesturing, die op grond hiervan een goede 
greep bepaalt. 
het bewegen naar de oppakpositie, volgens een optimaal bewegingstraject 
[Rampersad, 1986]; ten behoeve van een betrouwbaar assemblageproces dient tijdens 
deze beweging de aanwezigheid van de component in de grijper gecontroleerd te 
worden. 
de component grijpen; deze handeling bestaat uit het activeren van de grijper, 
waarbij de component wordt opgepakt. 
de component vrijmaken van de aanvoerpositie, waarna de gegrepen component naar 
de samenvoegpositie wordt verplaatst. 

De beweging tussen de aanvoer- en samenvoegpositie dient, uit het oogpunt van een 
beheersbaar en betrouwbaar hanteerproces, in een aantal bewegingstrajecten te worden 
onderverdeeld. Figuur 5.13 toont een onderverdeling die in de praktijk vaak voorkomt. 

De bewegingstrajecten van de robot kuilllen onderscheiden worden in (zie figuur 5.13): 

gross motion; dit betreft een minder nauwkeurige ijlgangbeweging tussen de 
aanvoer- en samenvoegpositie. 
intelface motion; deze rechtlijnige beweging vormt de overgang naar de volgende 
bewegingsfase. De positie wordt hierbij met de juiste oriëntatie en toestand van de 
grijper tot enkele centimeters benaderd. Deze beweging vindt langzamer en nauw
keuriger plaats dan de gross motion. 
fine motion. Deze beweging bestaat uit een nauwkeurige en zeer langzame recht
lijnige beweging tussen het einde van de interface motion en de aanvoer- respectie
velijk samenvoegpositie. Aan het eind van deze beweging wordt de grijper 
geactiveerd. 

Uit het empirische onderzoek van Kondoleon [1976] blijkt dat eenderde deel van de 
cyclustijd van een robotassemblagecel betrekking heeft op de gross motion, terwijl het 
resterende deel in belangrijke mate bepaald wordt door de interface en fine motion. Ten 
behoeve van een korte cyclustijd is het daarom van belang de bewegingsafstanden bij de 
interface en fine motion zo kort mogelijk te houden. 
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Figuur S.13: Bewegingstrajecten bij robotassemblage {Kondoleon, 1976} 

Samenvoegen 

Samenvoegen omvat het samenbrengen van twee of meer componenten, zodanig dat het 
aantal vrijheidsgraden afneemt, door het aanbrengen van min of meer vaste verbindingen. 
De manier van samenvoegen wordt in hoge mate beînvloed door de verbindingsmethode, 
die op het niveau van produktstructuur wordt bepaald, zie paragraaf 4.2. Samenvoegen 
hangt nauw samen met het neerleggen of inzetten van een component. Dit vereist een 
naderingsbeweging die resulteert in het eerste contact tussen de produktdelen, gevolgd door 
het inzetten, zie figuur 5 .14. De complexiteit van deze handelingen wordt in hoge mate 
beïnvloed door: 

de naderingswijze; componenten die tijdens het samenvoegen een complexe baan 
moeten volgen leveren vaak problemen op bij automatische assemblage. Een 
rechtlijnige beweging verdient daarom de voorkeur ten opzichte van een niet
rechtlijnige beweging. 
de samenvoegrichting; verticaal van bovenaf samenvoegen is gunstiger dan van opzij 
of van onderaf. Figuur 5 .15 toont het van bovenaf samenvoegen van een bout in 
een tapgat. 
de stabiliteit van de component na het neerleggen; de component kan na het neer
leggen onvoldoende vast liggen, waardoor deze tt vastgehouden" moet worden, 
teneinde de aangebrachte component in de juiste positie en oriëntatie te houden of 
te brengen. 
relatieve fouten in afmetingen en onderlinge posities in het assemblagesysteem. Bij 
positiefouten wordt onderscheid gemaakt tussen een zijdelingse fout en een hoekfout, 
zie figuur 5.14a. Beide fouten kunnen bij het samenvoegen stagnatie veroorzaken. 
Dit probleem kan worden opgelost door een goede uitlijning van de pen boven het 
gat (door de pen of het gat van een zoekrand te voorzien) en d.e component 
compliant vast te houden. Figuur 5. l 4b toont de verschillende fasen bij het samen
voegen en de daarbij optredende reactiekrachten en momenten. 
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Figuur 5.14: Positie/outen en fasen bij het samenvoegen 

Grote inzetkrachten veroorzaken over het algemeen problemen bij het samenvoegen met 
de robot. Langmoen [1985] onderscheidt hierbij drie klassen van inzetkrachten bij het 
samenvoegen: 

F < 20N 
20NS..FS..60N 
F > 60 N 

De eerste klasse leent zich beter voor automatische assemblage dan de laatste klasse. 

Figuur 5.15: Het samenvoegen van een bout in een tapgat. 
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Compliantie 

Het begrip compliantie verdient in het kader van dit onderzoek een nadere uitleg omdat 
het grote invloed heeft op de beheersbaarheid van het samenvoegproces. Compliantie is 
het vermogen van de robot om tijdens het oppakken of het samenvoegen van een component 
volgzaam te reageren op niet al te grote krachten of momenten [Leenders, 1984), [Reijers 
et al, 1990]. Compliantie wordt onderscheiden in passieve en actieve compliantie. Passieve 
compliantie omvat de eigenschap van de robot om, zonder terugkoppeling naar de robot
besturing, de baan van de gehanteerde component aan te passen aan optredende externe 
krachten. De effector wordt hiertoe met een geringe stijfheid in één of meer richtingen 
gerealiseerd; dit is het principe van Remote Center Compliance [Leenders, 1984]. Dit 
principe biedt een goede oplossing om kleine positieafwijkingen op te vangen. Deze 
zogenaamde compliant wrist is alleen zinvol toe te passen in combinatie met zelfcentrerende 
produktcomponenten, met name bij pen-gat verbindingen waarbij de pen van een zoekrand 
is voorzien (zie figuur 5.16a). 

a) Compliant wrist b) Krachtsensor 

Figuur S.16: Compliant wrist en krachtsensor [Hoshizaki et al, 1990] 

Dit assemblagetool is thans in verschillende uitvoeringen op de markt beschikbaar. Bij 
actieve compliantie wordt de robotarm bijgestuurd (correctie van de positie en oriëntatie 
van de robotarm) op basis van teruggekoppelde informatie van een krachtsensor, die tussen 
de robotarm en de effector is aangebracht (zie figuur 5.16b). Passieve en actieve 
compliantie komen in diverse combinatievormen voor. Zo is de SCARA-robot een bij
zondere vorm van compliantie, vanwege de volgzaamheid van dit type robot in één vlak. 
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Controleren 

Controleren, waaronder ook het meten en testen gerekend kan worden, omvat het vaststellen 
van de kwaliteit van het uitgevoerde assemblageproces. Door de kwaliteit van de assembly 
direct na het samenvoegen te controleren kunnen foute samenstellingen niet verder komen 
dan het assemblagesysteem. Vaak is het nodig om de werking van de assembly te contro
leren door middel van een functionele test, voordat deze het assemblagesysteem verlaat. 
Een typisch voorbeeld hiervan is de lekdichtheidstest, die evenals de meeste andere 
testmethoden enige procestijd vergt. Het gebruik van sensoren staat centraal bij het 
automatisch verrichten van controlehandelingen, zoals bijvoorbeeld aanwezigheidscontrole 
met behulp van eenvoudige inductieve of optische sensoren en het meten van positie en 
oriëntatie alsook het identificeren van componenten met visionsystemen. Het voert in het 
kader van dit onderzoek te ver om op al deze sensoren nader in te gaan. In de literatuur 
is een aantal systematische indelingen van sensoren voor verschillende controletaken te 
vinden [Rampersad, 1987] en [Reijers et al, 1990]. 

Afstellen 

Afstellen heeft betrekking op het verrichten van bepaalde instelhandelingen in het assemb
lagesysteem. Typische voorbeelden hiervan zijn het ijken van meetmiddelen en het 
calibreren van systeemcomponenten. 

Speciale processen 

Speciale processen omvatten specifieke processen die in het assemblagesysteem kunnen 
worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld afbramen, reinigen, invetten, bedrukken, disassem
bleren en verpakken. Bepaalde processen zoals afbramen, reinigen, invetten 
en bedrukken kunnen in sommige gevallen vóór of na het samenvoegen aan respectievelijk 
de component of de assembly worden uitgevoerd. 

Cyclustijd assemblagesysteem 

Een belangrijk aspect in het systeemontwerpproces is het bepalen van de cyclustijd van het 
assemblagesysteem, teneinde een indruk te krijgen van onder meer het produktievolume, 
de systeemcapaciteit en de systeembeschikbaarheid. Dit hangt nauw samen met de analyse 
van de assemblagehandelingen. De cyclustijd van het assemblagesysteem omvat de tijd die 
nodig is om één assembly te assembleren. Deze tijd wordt in hoge mate bepaald door de 
tijd die nodig is voor het verrichten van de afzonderlijke handelingen door de robot 
(robotcyclustijd). Inzicht in de robotcyclustijd is tevens nodig om de verschillende 
capaciteiten in de assemblagestructuur goed op elkaar af te stemmen, zodat bijvoorbeeld 
handelingen parallel verricht kunnen worden. Het assemblageproces wordt bij de bepaling 
van de robotcyclustijd volgens Methods Time Measurement [Lotter, 1985] beschouwd als 
een cyclus van vijf basishandelingen: aanreiken (reach), grijpen (grasp), brengen (move), 
samenvoegen (position) en loslaten (release). Figuur 5.17 toont de analyse van de robot-
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cyclustijd op basis van deze handelingen. Hieruit blijkt dat ten behoeve van een korte 
cyclustijd de bewegingstrajecten die op het aanreiken en brengen betrekking hebben zo kort 
mogelijk moeten zijn, omdat deze de meeste tijd vergen. 

Ook blijkt uit figuur 5 .17 dat de robotcyclustijd door tal van factoren wordt beïnvloed, 
zoals: 

het type robot; bepaalt de opstarttijd (tsch), de versnellingstijd (t8) en de vertragings
tijd (tv). 
de afstand waarover de grijper wordt verplaatst, de grijperstrategie en de transport
strategie; deze factoren beïnvloeden de tijd die betrekking heeft op de constante 
bewegingssnelheid van de robot (tvk). 
het gewicht van zowel de grijper als het gegrepen object; dit bepaalt de opslingertijd 
(t~ bij het aanreiken. 
de aanvoerstrategie; de methode van aanvoeren bepaalt in hoge mate de grijptijd 
(to) bij het grijpen. 
de produktstructuur, de verbindingsmethode, de samenvoegrichting en de toleranties 
van componenten; deze assemblagekenmerken beïnvloeden onder meer de samen
voegtijd (tF) en de loslaattijd (tL). 
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Figuur 5.17: Fasen in de robotcyclustijd [Lotter, 1985] 

De invloed van de cyclustijd op de systeemperformance wordt in paragraaf 7.2 gekwanti
ficeerd aan de hand van een ontwikkeld productiviteitsmodel. De behandelde produkt- en 
proceseigenschappen vormen het uitgangspunt bij de ontwikkeling van een integrale DFA
procedure, die in het volgende hoofdstuk aan de orde komt. 



Hoofdstuk 6 

Analyse en redesign produkt en proces 
Ten behoeve van het analyseren en redesign van zowel het produkt als het assemblageproces 
hebben we een samenhangende DFA-procedure ontwikkeld; het zogenaamde DFA-huis. 
Deze methode is bedoeld als ontwerpgereedschap, ter ondersteuning van de ontwerper bij 
het doorlopen van de eerste stap (analyse) in het systeemontwerpproces, zie figuren 3.5 
en 3.6. Deze DFA-methode wordt in dit hoofdstuk nader uiteengezet. 

6.1 Het DFA-huis: een analyse- en redesignprocedure 

Het DFA-huis omvat een procedure ten behoeve van het analyseren en optimaliseren van 
het produkt- en procesontwerp, uit het oogpunt van assemblagevriendelijkheid. Hiermee 
wordt vereenvoudiging van het assemblageproces beoogd, door identificering van eventuele 
knelpunten in het produkt- en procesontwerp en deze vervolgens in een redesignfase op 
te lossen. Dit gereedschap is, evenals de methode van Boothroyd, toegespitst op kleine 
discrete produkten uit de fijnmechanische en de electromechanische industrie, zoals meters, 
sloten, schakelaars, etc. De DFA-procedure wordt nader toegelicht aan de hand van de in 
figuur 6.1 weergegeven elementen van het DFA-huis. Figuur 6.2 toont het complete DFA
huis. 

Figuur 6.1: Elementen van het DFA-huis 
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Figuur 6.2: Het DFA-huis 
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1. Taak assemblagesysteem 

De taak van het assemblagesysteem omvat het verrichten van assemblagehandelingen, zodat 
de systeemfunctie wordt vervuld. Met deze procedure wordt beoogd de systeemtaak te 
vereenvoudigen door vereenvoudiging of vermijding van assemblagehandelingen. Deze 
handelingen zijn in het voorgaande onderscheiden in: aanvoeren, hanteren, samenvoegen, 
controleren, afstellen en speciale processen. Al deze handelingen zijn weer onder te 
verdelen in subhandelingen, zie figuur 5.12. Met weegfactoren is het belang van deze 
subhandelingen aangeduid, zie figuur 6.2. Hiervoor is gebruik gemaakt van een vierpunten
schaal; 1 = heeft een beperkte invloed op de complexiteit van het assemblageproces en 
4 = heeft een belangrijke invloed op de complexiteit van het assemblageproces. De punten 
zijn hierbij op arbitraire wijze aan de subhandelingen toegekend, hetgeen mede op praktijk
ervaring is gebaseerd. Zo zijn aan oriënteren en inzetten/verbinden respectievelijk 3 en 4 
punten toegekend. Deze handelingen hebben een grotere invloed op de complexiteit van 
het assemblageproces dan bijvoorbeeld controleren en afstellen, die elk 1 punt hebben. 

2. Produkt- en proceseigenschappen 

De produkt- en proceseigenschappen zijn onderscheiden in assembly-, component- en 
proceseigenschappen, zie hoofdstukken 4 en 5. De ontwerpcriteria zijn in figuur 6. 2 zowel 
kwalitatief als kwantitatief weergegeven. Aan deze eigenschappen zijn punten toegekend, 
gerelateerd aan de moeilijkheidsgraad bij automatische assemblage. Hierbij is gebruik 
gemaakt van een vierpuntenschaal: 1 =eenvoudig automatisch te assembleren, 2 = minder 
eenvoudig automatisch te assembleren, 4 = moeilijk automatisch te assembleren en 6 = 
zeer moeilijk automatisch te assembleren. De kwantificering van de produkt- en proces
eigenschappen is mede gebaseerd op het classificatiesssysteem van Boothroyd [ 1983] en 
de eerder genoemde empirische informatie van Langmoen [1985]. 

Assembly-eigenschappen 

Deze eigenschappen zijn onderverdeeld in (zie figuur 6.2): 

gewicht; hierbij is onderscheid gemaakt in drie gewichtklassen (zie paragraaf 4.3), 
waaraan 1, 2 en 4 punten zijn toegekend. 
lengte; dit criterium is in drie lengteklassen onderverdeeld, waaraan eveneens l, 
2 en 4 punten zijn toegekend (zie paragraaf 4.3). 
aantal componenten; de grens bij het totaal aantal componenten per assembly (Nl) 
is bij 20 gelegd. Aan een assembly met < 20 componenten is 1 punt toegekend, 
terwijl een assembly met L. 20 componenten een score van 4 punten heeft. De grens 
bij het aantal unieke componenten (N2) per assembly ligt bij 10. De reden die 
hieraan ten grondslag ligt is in paragraaf 4.2 aangegeven. Hierbij is 1 punt 
toegekend aan produkten met < 10 unieke componenten en 4 punten aan L. 10 
unieke componenten. 
basiscomponent; een assembly met een basiscomponent heeft 1 punt, terwijl een 
assembly zonder basiscomponent een score van 4 punten heeft (zie paragraaf 4.2). 
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produktstructuur. Aan een produktstructuur met meer dan één niveau is 1 punt 
toegekend, terwijl een produktstructuur met slechts één niveau een score van 2 
punten heeft (N3 is het aantal niveaus). 

Componenteigenschappen 

De componenteigenschappen zijn onderscheiden in (zie figuur 6.2): 

stijfheid; aan niet-slappe componenten is 1 punt toegekend en aan slappe componen
ten 4 punten. 
kwetsbaarheid; dit criterium is gerelateerd aan de valhoogte. Aan niet kwetsbare 
componenten is 1 punt toegekend. Componenten die pas bij een valhoogte van 200 
mm kwetsbaar zijn hebben 2 punten, terwijl 4 punten zijn toegekend aan componen
ten die reeds bij een valhoogte 50 mm vervormen of beschadigen. 
vorm; hierbij is onderscheid gemaakt in ronde en niet-ronde componenten, zie figuur 
4 .17. Beide componentvormen zijn in drie klassen onderverdeeld; aan ronde 
componenten zijn l, 2 en 4 punten toegekend, niet-ronde componenten hebben 1, 
1 en 2 punten. 
afmetingen; hierbij is onderscheid gemaakt in dikte of diameter en lengte van de 
componenten. Ten aanzien van de dikte is een onderverdeling gemaakt in twee 
klassen, waaraan 1 en 4 punten zijn toegekend. De lengte is in drie klassen 
ingedeeld, waaraan 1, 2 en 4 punten zijn toegekend. 
symmetrie; de symmetrie-eigenschappen zijn overeenkomstig de methode van 
Boothroyd [1985] onderverdeeld in: 

alpha-en bêta-symmetrisch, alpha-symmetrischenbêta-asymmetrisch, alpha
asymmetrisch en bêta-symmetrisch, alsmede alpha- en bêta-asymmetrisch 
met betrekking tot ronde componenten, zie figuren 4.18 en 4.19. Hieraan 
zijn respectievelijk l, 2, 2 en 4 punten toegekend. 
180° draaisymmetrisch om meerdere assen, om één as en niet symmetrisch 
bij niet-ronde componenten, zie figuur 4.18. Hieraan zijn respectievelijk l, 
2 en 2 punten toegekend. 
lichte (asymmetrie) kenmerken bij zowel ronde als niet-ronde componenten. 
Dit criterium is in twee klassen onderverdeeld, waaraan 1 en 4 punten zijn 
toegekend. 

kwaliteit; het kwaliteitsniveau van de ingaande materialen is gerelateerd aan de 
fractie defecte ingaande componenten en subassemblies. Hierbij is onderscheid 
gemaakt in drie klassen, waaraan 1, 2 en 4 punten zijn toegekend. 
toleranties; in paragraaf 4.3 is onderscheid gemaakt in drie klassen van spelingen 
tussen as en gat (zie figuur 4.21). Hieraan zijn 1, 2 en 6 punten toegekend. 
gewicht; het gewicht is in drie klassen onderverdeeld, waaraan 1, 2 en 4 punten zijn 
toegekend. 
verbindingsmethode. De verbindingsmethoden zijn onderscheiden in: snap-, schroef-, 
lijm-, pen-gat- (pers passing), las-, soldeer- en klinkverbinding. De eerste drie 
verbindingsmethoden hebben 1 punt, terwijl aan de overige verbindingsmethoden 
2 punten zijn toegekend. Componenten die na het inzetten een plastische vervorming 
ondergaan, zoals bij het felsen, vallen in dezelfde categorie als het klinken (2 
punten). 



Analyse en redesign produkt en proces 89 

Proceseigenschappen 

De belangrijkste proceseigenschappen zijn onderscheiden in (zie figuur 6.2): 

toestand bij aanvoer; hierbij is een onderverdeling gemaakt in overlappen en 
verwarren of schotelen tijdens het aanvoeren, zie figuur 4.22. Aan dit criterium is 
1 punt toegekend indien deze toestand niet optreedt en 4 punten indien dit wel het 
geval is. 
samenvoegrichting; bij het samenvoegen is een verticale beweging van bovenaf 
gunstiger dan van opzij of van onderaf, zie figuur 5.15. Hieraan zijn respectievelijk 
l, 2 en 4 punten toegekend. · 
vasthouden bij het samenvoegen; zoals uit paragraaf 5.3 blijkt kan de component 
na het neerleggen onvoldoende vast liggen, waardoor deze vastgehouden moet 
worden, teneinde de aangebrachte component in de juiste positie en oriëntatie te 
houden of te brengen. Hierbij is 1 punt toegekend aan componenten die na het 
neerleggen zichzelf borgen, waardoor vasthouden overbodig is en 4 punten aan 
componenten die tijdens het samenvoegen vastgehouden dienen te worden. 
uitlijning; zoals eerder is aangegeven is een goede uitlijning bij pen-gat verbindingen 
noodzakelijk, teneinde stagnatie bij het samenvoegèn te Voorkomen .• zie figuur 5 .14. 
De pen of het gat dient hiertoe van een zoekrand te worden voorzien. Aan compo
nenten die hieraan voldoen is 1 punt toegekend, terwijl 4 punten zijn toegekend aan 
componenten die niet van een zoekrand zijn voorzien. 
weerstand bij het inzetten; grote inzetkrachten veroorzaken problemen bij het 
automatisch samenvoegen, zie paragraaf 5 .3. Deze krachten zijn in drie klassen 
onderscheiden, waaraan 1, 2 en 6 punten zijn toegekend. 
samenvoegbeweging. Een complexe baanbeweging van de robot tijdens het samen
voegen veroorzaakt meestal samenvoegproblemen. Daarom wordt de voorkeur 
gegeven aan een rechtlijnige beweging ( = 1 punt) in plaats van een niet-rechtlijnige 
beweging ( = 2 punten). 

3. Interacties tussen produkt- en proceseigenschappen 

Teneinde een beter inzicht te creëren in de samenhang tussen de verschillende assemblage
variabelen, zijn de interacties tussen de produkt- en· proceseigenschappen in het dak van 
het DFA-huis aangegeven, zie figuur 6.2. Hierin zijn een aantal relaties tussen deze 
eigenschappen expliciet gemaakt. De sterkte van deze relaties is overeenkomstig de Quality 
Function Deployment (QFD)-methode [Hauser et al, 1988] onderscheiden in: sterke relatie 
( =9), gemiddelde relatie ( =3) en zwakke relatie ( = 1). Zo heeft bijvoorbeeld de vorm van 
een component een grote invloed op zijn symmetrie-eigenschappen. Andere typische 
voorbeelden van sterke relaties zijn de invloed van de toleranties op de weerstand bij het 
inzetten en de invloed van de samenvoegrichting op de samenvoegbeweging. De relaties 
in het dak van het DF A-huis hebben geen invloed op de kwantificering van de produkt
en procescomplexiteit. 
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4. Interacties tussen taak assemblagesysteem en produkt-/proceseigenschappen 

De relaties tussen de te verrichten assemblagehandelingen (systeemtaak) en de produkt- en 
proceseigenschappen zijn in een interactiematrix weergegeven. In figuur 6.2 is per 
subhandeling (zie ook figuur 5.12) aangegeven of er relaties met de produkt- en proces
eigenschappen bestaan en hoe sterk deze relaties zijn. Per produkt- en proceseigenschap 
is de doelwaarde bepaald door vermenigvuldiging van het belang per subhandeling en de 
relatiesterkte, en deze vervolgens te sommeren voor alle subhandelingen. Zo heeft de 
stijfheid van een component de doelwaarde 96 en de samenvoegrichting de doelwaarde 36. 
Deze waarde is een maat voor de verbeteringsgraad en komt overeen met de streefwaarde. 

5. Produktcomponenten 

In dit deel van het DFA-huis wordt bet aantal unieke componenten en subassemblies waaruit 
het produkt is opgebouwd door de ontwerper aangegeven. Deze produktdelen worden elk 
afzonderlijk geanalyseerd. 

6. Technische analyse 

Dit deel van bet DFA-buis dient door de ontwerper te worden ingevuld, zie figuur 6.1. In 
het DFA-huis worden zowel de afzonderlijke subassemblies en componenten als de gehele 
assembly technisch beoordeeld aan de band van de doelwaarde en de score per produkt
en proceseigenschap. Via de vermenigvuldiging van de score en de doelwaarde per 
eigenschap wordt de assemblagevriendelijkheid, per cel in de matrix, in een totaalscore tot 
uitdrukking gebracht. Zo heeft een slappe component (score = 4 en doelwaarde = 96 
punten) een totaalscore van 4 * 96 = 384 punten. Een assembly die 5 kg weegt (score = 
2 en doelwaarde = 28 punten) heeft daarentegen een totaalscore van 2 * 28 = 56 punten. 
De som van de celscores per rij duidt de prioriteit van aanpassing van het produktontwerp 
aan. De aandacht in de redesignfase zal vooral uit moeten gaan naar de hoogste celscores 
die tevens de hoogste prioriteit hebben. De som van de celscores van alle componenten en 
van de assembly is een maat voor de assemblagevriendelijkheid van de gehele assembly. 
De assemblagevriendelijkheid van bet produkt en het proces neemt toe naarmate dit getal 
lager wordt. Deze methode biedt hierdoor tevens de mogelijkheid de assemblage
vriendelijkheid van verschillende produkten met elkaar te vergelijken. 

7. Streefwaarde en meeteenheid 

De streefwaarde per eigenschap is de vennenigvuldiging van de doelwaarde en het laagste 
gewicht per eigenschap. De streefwaarde van elke eigenschap komt overeen met de 
doelwaarde omdat het laagste gewicht per eigenschap bij alle criteria gelijk is aan 1 
(eenvoudig automatisch te assembleren). Zo is de streefwaarde van de stijfheid gelijk aan 
1 * 96 = 96 punten. De streefwaarde per eigenschap fungeert als norm bij het redesign 
van zowel het produkt als het daannee samenhangende assemblageproces. De eigenschappen 
met de hoogste celscores (hoogste prioriteit) en de bijbehorende streefwaarde vormen het 
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uitgangspunt in deze redesignfase. De ontwerpinspanning zal hierbij vooral gericht moeten 
zijn op verlaging van de hoogste celscores tot het niveau van de bijbehorende streefwaarde. 
In figuur 6.2 is ook de meeteenheid per criterium opgenomen. 

Het gebruik van dit ontwerpgereedschap wordt in de volgende paragraaf nader toegelicht 
aan de hand van een voorbeeld. 

6.2 Redesign produkt en proces 

Het resultaat van de voorgaande analysefase is een weergave van eventuele knelpunten in 
het produkt-en procesontwerp, alsmede de keuze van criteria waarop de ontwerpinspanning 
gericht moet zijn, teneinde de assemblagehandelingen te vereenvoudigen of te vermijden. 
Zoals uit het voorgaande blijkt is dit in belangrijke mate te realiseren door onder meer het 
minimaliseren van het aantal componenten en de keuze van zowel eenvoudige verbindings
methoden als efficiënte procescondities. Een typisch voorbeeld hiervan toont figuur 6.3. 

In figuur 6.3a is een produktontwerp weergegeven, bestaande uit vijf unieke componenten 
waarbij gekozen is voor schroefverbindingen. Deze verbindingsmethode levert problemen 
op bij het samenvoegen vanwege enerzijds de moeilijke positie van de gaten in de beugel, 
waardoor de toegankelijkheid voor een schroevedraaierunit sterk wordt bemoeilijkt en 
anderzijds de extra handelingen die vereist zijn bij het aanbrengen van de ringen en moeren 
in de produktdrager. Deze produktdrager is eveneens in de figuur weergegeven. De 
kenmerken van dit produktontwerp en het daarmee samenhangende procesontwerp zijn in 
het DFA-huis weergegeven, zie figuur 1 in bijlage A. De waardering van de produkt- en 
proceskenmerken in deze figuur wordt hier toegelicht aan de hand van de waardering van 
component 1 (de moeren in figuur 6.3a). Deze component is: 

niet slap; heeft daardoor een score 1 en een doelwaarde van 96 punten, hetgeen een 
totaalscore oplevert van 1 * 96 = 96 punten. De totale celscore van component 1 
is 980 punten, hetgeen overeen komt met 100%. De prioriteit ten aanzien van dit 
kenmerk is 96/980 * 100% = 9.8%. 
niet kwetsbaar; heeft een score 1 en een doelwaarde van 62 punten, levert hierdoor 
een totaalscore op van 1 * 62 = 62 punten. De prioriteit is 62/980 * 100% = 
6.3%. 
rond, waarbij LID < 0. 8 is; heeft een score 2 en een doelwaarde van 76 punten, 
levert een totaalscore op van 2 * 76 152 punten. De prioriteit is 152/980 * 100% 
= 15.5%. 
etc. 

De som van de celscores van alle componenten bedraagt 5571 punten en van de assembly 
352 punten, zie figuur 1 in bijlage A. De score van het gehele produkt bedraagt: 5571 + 
352 = 5923 punten, hetgeen een maat is voor de assemblagevriendelijkheid van dit produkt. 
Uit figuur 1 (bijlage A) blijkt dat de componenten 3, 4 en 5, respectievelijk de plaat, beugel 
en schroeven, een relatief hoge totale celscore hebben; respectievelijk 1368, 1120 en 1123 
punten. 
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De aandacht in deze redesignfase zal daarom vooral naar deze drie componenten moeten 
uitgaan. De criteria metde hoogste prioriteitwaarden (percentages) krijgen hierbij de meeste 
aandacht. 

Het oorspronkelijke produkt (zie figuur 6.3a) hebben we op basis van de geïdentificeerde 
knelpunten in het produktontwerp geredesigned, zie figuur 6.3b. De schroefverbindingen 
zijn hierbij vervangen door een klik-verbinding, waarvan de klikvingers (voorzien van een 
zoekrand) in de beugel zijn geîntegreerd. Het totale aantal componenten is hierdoor 
gereduceerd tot twee. De kenmerkén van het nieuwe produkt- en procesontwerp zijn ook 
in het DFA-huis weergegeven, zie figuur 2 in bijlage A. De som van de celscores van de 
nieuwe beugel bedraagt nu 1123 puntén, hetgeen 3 punten hoger is dan de oorspronkelijke 
beugel; de nieuwe beugel is vanwege de functie-integratie immers complexer geworden. 
De som van de celscores van de twee componenten bedraagt nu 2187 punten en van de 
assembly 244 punten. De score van de assembly is bij dit produktontwerp 108 punten lager, 
vanwege het gebruik van een basiscomponent; het samenvoegproces is hierdoor eenvoudiger 
geworden. De totale celscore van het nieuwe produktontwerp bedraagt nu 2187 + 244 = 
2431 punten, hetgeen een verbetering van 3492 punten betekent. 

6.3 Conclusie 

Als we de ontwikkelde DFA-procedure vergelijken met de drie belangrijkste DFA-methoden 
(zie paragraaf 1.5.1}: DFA-Handbook van Boothroyd [1985), Assemblability Evaluation 
Methode (AEM) van Hitachi [Osashi et al, 1983) en General Electric's Design for 
Assembly System (GE) [Maczk:a, 1984)), dan blijkt dat het DFA-huis ten opzichte van deze 
methoden een aantal significante voordelen biedt, namelijk:: 

een beter inzicht in de interacties tussen de taak van het assemblagesysteem en de 
. produkt- en proceseigenschappen; de drie genoemde DFA-methoden schieten hierin 
ernstig tekort. Deze omvatten ongestructureerde ontwerpvoorschriften met onvol
doende samenhang tussen de genoemde criteria. Dit komt niet ten goede aan een 
hoge ontwerpkwaliteit. 
beoordeling van zowel componenten als assemblies; de genoemde methoden zijn 
voornamelijk toegespitst op het niveau van produktcomponenten, waardoor veelal 
suboptimalisatie wordt bereikt. 
hoge.flexibiliteit; de ontwikkelde DFA-procedure kan eenvoudig worden aangepast 
aan technologische ontwikkelingen door wijziging van de doelwaarde per criterium; 
met name de methode van Boothroyd [1983 en 1985] is gebaseerd op vaste kentallen 
die aan produktcomponenten zijn toegekend en die bepalend zijn voor de moeilijk
heidsgraad bij het aanvoeren en het samenvoegen. Deze kentallen, die ruim tien jaar 
geleden empirisch zijn bepaald, worden namelijk beinvloed door technologische 
ontwikkelingen en mogen daarom niet als constant worden beschouwd. Voorts 
houden de drie DFA-methodenonvoldoende rekening met de resterende assemblage
handelingen zoals hanteren, controleren, afstellen en speciale processen. Het DFA
Handbook is primair gericht op het aanvoeren en deels op het samenvoegen, terwijl 
AEM en GE voornamelijk gericht zijn op het samenvoegen. Voorts houdt AEM 
onvoldoende rekening met automatische assemblage. 
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eenvoud; de genoemde DFA-methoden worden door ontwerpers over het algemeen 
niet als gebruikersvriendelijk ervaren. Dit heeft enerzijds te maken met de vele 
vragen en tabellen die respectievelijk beantwoord en geraadpleegd moeten worden 
en anderzijds de complexiteit van deze vragen en tabellen. De meeste DFA
methoden zijn daarom in software geïmplementeerd, teneinde de analysetijd te 
verkorten. 
goede overzichtelijkheid. De knelpunten in het produktontwerp en het assemblage
proces zijn op basis van de hoogste celscores (hoogste prioriteit) duidelijker zicht
baar in het DFA-huis. 

Hier staat tegenover dat de ontwikkelde DFA-procedure, vanwege het gebruik van weeg
factoren, enigszins subjectief is. Dit geldt echter ook voor de AEM- en de GE-methode. 
Verdere verificatie van de ontwikkelde procedure is nodig, teneinde de nauwkeurigheid van 
deze methode te verbeteren. De gekozen weegfactoren kunnen op basis van de analyse van 
diverse produkten eventueel worden aangepast. 



Hoofdstuk 7 

Systeemontwerp 

Zoals uit het voorgaande blijkt omvat het systeemontwerpproces een voortdurende iteratieve 
interactie tussen de ingaande materialen, het assemblageproces en het assemblagesysteem. 
Het systeemontwerp dient hierbij parallel en simultaan te verlopen met de analyse en het 
eventuele redesign van zowel het produkt als het assemblageproces, zie figuren 3.5 en 3.6. 
In het vorige hoofdstuk stond analyse en optimalisatie van het produkt- en procesontwerp 
centraal. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de overige fasen in het conceptuele 
systeemontwerpproces. 

7 .1 Systeemeigenschappen 

Zoals uit figuur 3. 6 blijkt start het systeemontwerpproces met een marktonderzoek, gevolgd 
door de definitie van zowel de systeemfunctie als de systeemtaak. De systeemfunctie omvat 
het assembleren van produkten waaraan de omgeving (de markt) behoefte heeft. Deze 
behoefte resulteert in het vastleggen van de in hoofdstuk 1 genoemde produktiekenmerken. 
De systeemfunctie wordt vervuld door het verrichten van assemblagehandelingen ( = de 
systeemtaak), waarbij de eigenschappen van de ingangsmaterialen Y; veranderd worden in 
eigenschappen van het uitgangsprodukt Y0 , zie figuur 3.3. De functievervulling wordt dus 
beschreven als het veranderingsproces tussen een gegeven begintoestand van de ingangs
materialen en een nagestreefde eindtoestand van het uitgangsprodukt. Het vervullen van 
de systeemfunctie in de omgeving is het doel van het assemblagesysteem. Voor het 
realiseren van het systeemdoel is het noodzakelijk te bepalen welke functies in het assembla
gesysteem vervuld moeten worden. Zoals uit paragraaf 3 .1 blijkt zijn deze functies te 
onderscheiden in onder meer transforma.tiefuncties, meet- en regel.functies en onder
steunende functies. Deze functies worden opgedragen aan systeemcomponenten, die 
middelen zijn om het systeemdoel te realiseren. De transformatiefuncties in het assemblage
systeem hebben betrekking op de systeemtaak. 

Voor het verwezenlijken van het systeemdoel is het noodzakelijk dat de te assembleren 
produkten, het assemblageproces en het assemblagesysteem zodanige eigenschappen 
bezitten, dat het gewenste resultaat (output) wordt verkregen tegen minimale offers (input). 
Het assemblagesysteem moet hiertoe de juiste combinatie van eigenschappen bezitten, 
teneinde de gewenste assemblagehandelingen te kunnen verrichten. Het formuleren van deze 
systeemeigenschappen is een uitwerking van het systeemdcel, hetgeen overeenkomt met de 
doelstelling van het ontwerpproject. 

De gewenste systeemeigenschappen worden over het algemeen in een programma van eisen 
vastgelegd. Dit omvat een lijst van criteria die als uitgangspunt dient bij zowel de systeem
synthese als de beoordeling van de mate waarin het ontwerp aan zijn doelstelling beant
woordt. Vanwege het multidisciplinaire karakter van het ontwerpproces is bij de opstelling 
van deze lijst overleg tussen alle betrokkenen vereist. Het programma van eisen bevat over 
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het algemeen verschillende typen criteria. Roozenburg en Eekels (1991) maken hierbij 
terecht onderscheid in: 

kwalitatieve en kwantitatieve criteria; bij een kwalitatief criterium wordt onderscheid 
gemaakt in twee uitspraken: een ontwerp voldoet wel of niet aan het criterium. Bij 
een kwantitatief criterium is de waarde van een ontwerp gerelateerd aan de mate 
waarin aan het criterium wordt voldaan. 
eisen en wensen; eisen zijn criteria waaraan een ontwerp moet voldoen, terwijl 
wensen criteria zijn waaraan een ontwerp niet hoeft te voldoen. 
normen; deze c.riteria zijn eisen die een algemene geldigheid bezitten. 
specificaties. Deze criteria zijn eisen die een deel van het ontwerp vastleggen. 
Specificaties komen voornamelijk voor indien een nieuw systeem grotendeels uit 
standaard componenten bestaat en het realiseren ervan beperkt blijft tot het samen
bouwen van deze componenten. Aangezien dit bij het ontwerpen van robot
assemblagesystemen veelal het geval is, wordt in deze conceptuele ontwerpfase 
uitgegaan van specificaties die als uitgangspunt dienen bij zowel de systeemsynthese 
als bij de beoordeling van ontwerpalternatieven. 

Het ontwikkelen van een principe-oplossing tot een gedetailleerd ontwerp en het uitwerken 
hiervan, komt neer op het steeds nauwkeuriger bepalen van steeds meer eisen. De fase 
waarin het systeemontwerpproces verkeert heeft dus een grote invloed op het aantal en de 
gedetailleerdheid van de eisen. In het ontwerpproces zal in elke fase beslist moeten worden 
deze eisen al dan niet bij te stellen of te verruimen. In dit onderzoek staat het concipiëren 
van robotassemblagecellen centraal, waarbij gezocht wordt naar een principe-oplossing. 
Het hanteren van een programma van eisen bestaande uit een groot aantal gedetailleerde 
criteria schiet hierbij aan zijn doel voorbij. Daarom dient men zich in deze conceptuele fase 
van het systeemontwerpproces te richten op hoofdzaken, op basis van een overzichtelijk 
aantal globaal geformuleerde eisen, die de kern van het ontwerpprobleem raken. 

Robotassemblagesystemen worden over het algemeen op basis van economische over
wegingen gekozen. De economische variabelen hangen hierbij nauw samen met bepaalde 
technische criteria zoals assemblagestrategie, cyclustijd, omsteltijd, beschikbaarheid, 
levensduur en bedrijfszekerheid van zowel het assemblageproces als het assemblagesysteem. 
De technische en economische criteria dienen daarom kwantitatief en in hun onderlinge 
samenhang in beschouwing te worden genomen. Vanwege de complexiteit hiervan wordt 
in de literatuur veelal een beperkt aantal criteria zonder enige samenhang en kwalitatief 
beoordeeld, hetgeen niet ten goede komt aan een hoge ontwerpkwaliteit. De meeste 
evaluatiemethoden, vooral in de Duitse literatuur, zijn gebaseerd op kwalitatieve criteria, 
met gebruikmaking van weegfactoren, hetgeen als subjectief mag worden beschouwd. Deze 
methoden verschaffen hierdoor onvoldoende inzicht in de technische en economische 
eigenschappen van het systeemontwerp-in-wording. Dit geldt ook voor beschikbare 
bedrijfseconomische modellen, zoals onder meer de pay back period, de rendements
berekening en de Netto-Contante-Waarde-berekening. Deze "boekhoudkundige" modellen 
bieden, vanwege eerder genoemde redenen, onvoldoende houvast bij het conceptueel 
ontwerpen van produktiesystemen. 

Vanuit deze achtergrond hebben we een integraal productiviteitsmodel ontwikkeld, teneinde 
de performance van robotassemblagesystemen, tijdens het systeemontwerpproces, tot 
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uitdrukking te brengen. Met dit model beogen we een basis te creëren voor een beheersbaar 
ontwerpproces en voor het realiseren van een hoge ontwerpkwaliteit, door reeds in de 
conceptfase van het ontwerpproces inzicht te creëren in zowel de technische als de 
economische eigenschappen vàn het systeemontwerp-in-wording. De genoemde technische 
criteria worden in dit model in nauwe samenhang met bepaalde bedrijfseconomische criteria 
kwantitatief in beschouwing genomen. Dit model maakt deel uit van een computersimulatie
model, dat in het kader van dit onderzoek is ontwikkeld, teneinde een oordeel te kunnen 
vormen over het gedrag en de eigenschappen van robotassemblagesystemen. 

7 .2 Een integraal productiviteitsmodel 

Het begrip productiviteit schept veel verwarring omdat hiervan in de literatuur verschillende 
definities bestaan, waarbij iedere auteur hierover een eigen mening heeft. Edosomwan 
[ 1987] geeft een overzicht van deze definities. De belangrijkste overeenkomst tussen al deze 
definities is het feit dat productiviteit als een relatie tussen input en output wordt 
beschouwd. Productiviteit omvat de mate waarin mensen, materiaal en middelen in een 
bepaalde periode worden ingezet (input), teneinde in deze periode een bepaalde output te 
realiseren. In dit onderzoek wordt gemakshalve uitgegaan van een periode van één jaar. 
Craig en Harris [1972] maken ten aanzien van productiviteit onderscheid in totale 
productiviteit, totale productiviteitsfactor en partiële productiviteit. De totale productiviteit 
is de output in relatie tot de totale input, terwijl de totale productiviteitsfactor de ratio van 
de output en de som van de arbeids- en kapitaalkosten omvat. De partiële productiviteit 
is de verhouding van de output en één soort input. Craig en Harris onderscheiden de 
volgende soorten input: arbeid, kapitaal, materiaal en miscellaneous (overige). Op grond 
van deze inputs onderscheiden ze de volgende partiële productiviteiten: arbeids
productiviteit, kapitaalproductiviteit, materiaalproductiviteitenmiscellaneous-productiviteit. 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van de werkelijke totale productiviteit, teneinde een beter 
inzicht in het gedrag van het assemblagesysteem te creëren en daardoor een hoge ontwerp
kwaliteit te realiseren. De werkelijke totale productiviteit omvat de ratio van de werkelijke 
totale output en de werkelijke totale input van het assemblagesysteem. Figuur 7 .1 toont een 
schematische voorstelling van de ontwerpdoelstelling. 

Het is vanzelfsprekend dat ten behoeve van een hoge ontwerpkwaliteit gestreefd dient te 
worden naar maximalisatie van deze ratio, door minimalisatie van de input en maximalisatie 
van de output. Het is dus van belang dat het gewenste resultaat (output) wordt verkregen 
tegen minimale offers (input). In het productiviteitsmodel komt de input overeen met de 
som van de arbeids-, kapitaal-, materiaal- en miscellaneouskosten. De output heeft in dit 
model betrekking op de produktiewaarde van het volume acceptabele assemblies dat 
gedurende de operationele tijd door de cel wordt geassembleerd. De produktiewaarde omvat 
de toegekende waarde van de uitgaande assemblies of produkten, ongeacht de toegepaste 
assemblagemethode en technologieën. Deze waarde wordt gedurende de beschouwde 
periode constant verondersteld. De operationele tijd omvat het verschil tussen de totale 
beschikbare tijd en de totale stilstandstijd van het systeem ten gevolge van systeem
omstelling, processtoringen en systeemstoringen. 
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Figuur 7.1: Model ontwerpdoelstelling 

De systeemstilstand weerspiegelt de gemiste kans van het assemblagesysteem om produkten 
te assembleren en daardoor waarde toe te voegen. We noemen deze performance-indicator 
de integrale productiviteit omdat we hier uitgaan van het integrale resultaat aan de output
zijde en de integrale offers aan de inputzijde. De integrale productiviteit is een dimensieloos 
kental omdat resultaat en offers in dit model in geldswaarde worden uitgedrukt. Hiertoe 
wordt zowel aan de input als aan de output van het assemblagesysteem gemeten gedurende 
de beschouwde periode, zie figuur 7 .1. Een productiviteitskental van < 1 impliceert dat 
het ontwerpalternatief economisch niet rendabel is. De systeemstructuur met het hoogste 
kental ( > 1) komt voor verdere detaillering in ll!lnmerking. 

Door in het model uit te gaan van kwantitatieve criteria wordt de communicatie tussen alle 
betrokkenen eenvoudiger, hetgeen ten goede komt aan het besluitvormingsproces. Voorts 
biedt kwantificering van de in- en outputfactoren een goed inzicht in het effect van bepaalde 
oplossingen, in relatie tot het ontwerpprobleem. De relaties tussen de belangrijkste producti
viteitsvariabelen in het model zijn in figuur 7. 2 kwalitatief weergegeven. In bijlage B is 
een overzicht van de gebruikte symbolen opgenomen. 

Notatie-afspraak: Stochastische variabelen zijn, in tegenstelling tot deterministische 
variabelen, onderstreept. E (.X) geeft de verwachte waarde van een stochastische variabele 
.Xaan. 
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•: sterke relatie 
o: gemiddelde relatie 
A: zwakke relatie 

OUTPUT 
Figuur 7.2: Relaties tussen de belangrijkste productiviteitsvariabelen 

7 .2.1 Systeemoutput 

De output van de assemblagecel (OUP) omvat het produkt van de produktiewaarde van het 
aantal acceptabele assemblies per seconde ~wJ en de operationele tijd CI.,p): 

(1) 

De variabelen ~ws en Li, worden in deze paragraaf nader gedefinieerd. 

7 .2.1.1 Produktiewaarde acceptabele assemblies 

De produktiewaarde van het aantal acceptabele assemblies per seconde is als volgt 
gedefinieerd: 
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:e 
:e 

ws 

w (2) 

Te gem 

Hierin is ~w de (gewogen) gemiddelde produktiewaarde per acceptabele assembly en Tcgem 
de (gewogen) gemiddelde cyclustijd per assembly. 

Produktiewaarde assemblies 

De (gewogen) gemiddelde produktiewaarde per acceptabele assembly is als volgt 
gedefinieerd: 

(3) 

Hierin is Np het aantal produkt- of assemblyvarianten dat per jaar wordt geassembleerd, 
f; de fractie acceptabele assemblies van variant i, P wi de produktiewaarde per acceptabele 
assembly van variant i en V; de fractie van assemblyvariant i in het totale jaarlijkse produk
tievolume. Hierbij wordt gemakshalve aangenomen dat defecte assemblies en uitgevallen 
componenten geen produktiewaarde hebben en de afvoer hiervan geen kosten met zich 
meebrengen. Voorts wordt verondersteld dat het totale acceptabele produktievolume in de 
markt kan worden afgezet. 

Cyclustijd assemblagecel 

De (gewogen) gemiddelde cyclustijd per assembly is als volgt gedefinieerd: 

Np 

_E Tci· vi 
i=l 

(4) 

Hierin is Te; de cyclustijd per assemblyvariant i, met uitzondering van optredende 
storingen. 

Zoals uit paragraaf 5.3 blijkt wordt de cyclustijd van de assemblagecel in hoge mate 
beïnvloed door de systeemconfiguratie. Ten behoeve van een hoge productiviteit van de 
assemblagecel dient men te streven naar reducering van toolwisselingen, korte bewegings
trajecten van de robot, alsmede toepassing van robots met een hoge acceleratie en 
deceleratie, zie figuur 5 .17. 
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7 .2.1.2 Invloed kwaliteitsniveau ingangsmaterialen 

Zoals uit paragraaf 4.3 blijkt heeft het kwaliteitsniveau van de ingaande materialen een 
belangrijke invloed op de petfonnance van het assemblagesysteem, zie figuur 4.20. De 
ingangsmaterialen hebben betrekking op de ingaande produktcomponenten en subassemblies, 
waarvoor gemakshalve de term componenten wordt gebruikt. De uitgangspunten bij de 
bepaling van zowel de fractie acceptabele assemblies als de kans op processtoringen ten 
gevolge van defecte ingaande componenten zijn (zie figuur 7.3): 

Per jaar worden N; assemblies van variant i geassembleerd; elke variant i bestaat 
uit Nki componenten en/of subassemblies; 
Voor component j van assemblyvariant i geldt een kans xiJ dat deze component 
defect is, zie paragraaf 4.3; 
Indien component j van assemblyvariant i defect is, bestaat er een kans Ill;J dat deze 
component een aanvoersysteem blokkeert; Het blokkeren van een aanvoersysteem 
wordt hier jam genoemd, hetgeen over het algemeen stilstand van de assemblagecel 
tot gevolg heeft. Het zijn vooral trilvullers die, ten gevolge van defecte ingaande 
materialen, veelal blokkeren. Interventie van de operator is hiertoe meestal nood
zakelijk. Een defecte component wordt bij het optreden van een jam manueel 
afgevoerd, waarna een nieuwe component (al dan niet defect) automatisch wordt 
aangevoerd. 
lndiencomponentj van assemblyvariant i defect is, bestaat er een kans sfiJ dat deze 
component niet kan worden samengevoegd; defecte componenten die niet kunnen 
worden samengevoegd worden door de robot afgevoerd, waarna een nieuwe 
component (al dan niet defect) wordt opgepakt. Ook deze handeling heeft invloed 
op de operationele tijd. 
De kans op storingen tijdens het hanteren, ten gevolge van defecte componenten, 
is bijzonder klein en wordt derhalve buiten beschouwing gelaten. Ook de kans op 
storingen bij het samenvoegen, ten gevolge van acceptabele componenten, wordt 
hierbij verwaarloosd. 
Een geassembleerde assembly is acceptabel indien alle componenten waaruit deze 
bestaat acceptabel zijn. 

Op grond van deze uitgangspunten wordt nu de kans bepaald dat een acceptabele component 
j in assemblyvariant i wordt geassembleerd (Pi) en de verwachte fractie acceptabele 
(verkoopbare) assemblies van variant i. De kans dat er een acceptabele component j in 
assemblyvariant i wordt geassembleerd is [Drimmelen van, 1993]: 

P" = 
1J 1 

(5) 

Ter verduidelijking van formule (5) is in figuur 7.3 de input-output relatie van het assem
blagesysteem weergegeven. De letters a tot en met h representeren hierin de toestand van 
de ingaande en uitgaande materialen. 
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~· 'ff"ff'ff'if h 

a• fractie componenten j van assemblyvariant i die defect is: x IJ 

b• fractie componenten j van assemblyvariant i die acceptabel is: 1-x 
IJ 

c• fractie componenten j van assemblyvariant i die defect is en een jam 
veroorzaakt : m . x 

IJ IJ 

d• fractie componenten j van assemblyvariant i die defect is en geen jam 
veroorzaakt: (1-mJ. xlJ 

e- fractie componenten j van assemblyvariant i die defect is en geen 
sam.envoegstoring veroorzaakt: (1-sfJ. (1-m ) . x 

IJ IJ 

f• fractie. componenten j van assemblyvari.ant i die defect is en een 
sam.envoegstoring veroorzaakt: sf. (1-m ) • x IJ 

IJ IJ 

Nk• 

g• fractie acceptabele assemblies van variant i: fi•TI (t-xy) 
j•l 1-xiill\J+(l-mi,tsfi) 

h• fractie defecte assemblies van variant i : 1-f. 
l 

A t/m E representeren de verschillende componenttoestanden 

Figuur 7.3: Input-output relatie en overgangsdiagram 

Figuur 7. 3 toont ook een overgangsdiagram, dat de verschillende componenttoestanden 
weergeeft en de kans op storingen bij het aanvoeren en het samenvoegen. Hierin omvat 
toestand A een component, B een acceptabele geassembleerde component, C een defecte 
aangevoerde component, .D een defecte component die geen jam veroorzaakt en E een 
defecte geassembleerde component. De overgang van C naar A representeert in dit diagram 
een jam, terwijl de overgang van D naar A een samenvoegstoring weergeeft. 

De verwachte fractie acceptabele (verkoopbare) assemblies van variant i is op grond van 
de genoemde uitgangspunten en fonnule (5) als volgt weer te geven: 
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E(f.) 
l 

Nki (1 

II----"---
j = 1 1 - xiJ(ll\i +(1 -miJ)sfiJ) 

(6) 

7.2.1.3 Operationele tijd 

De operationele tijd per jaar CTop) is het verschil tussen de jaarlijkse beschikbare tijd (Ttot) 
en de som van de omsteltijd per batch CTomst), de processtoringstijd CTproc) en de 
systeemstoringstijd (])ys): 

Iop = Ttot - (Iomst + Iproc + Isys) (7) 

De partiële stilstandstijden weerspiegelen de gemiste kansen van het assemblagesysteem 
om produkten te assembleren (om waarde toe te voegen). Eventuele onderbenuttingstijden 
en de stilstandtijd gedurende het onderhoud zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 

De totale beschikbare tijd in seconden per jaar (Ttot) is: 

Ttot = p· nd· nu· 3600 

Waarin: 
p = aantal ploegen per werkdag 
n.i = aantal werkdagen per jaar 
n,. = aantal uren per ploeg 

Systeemomstelling 

(8) 

Het assemblagesysteem wordt over het algemeen omgesteld ten behoeve van het assem
bleren van verschillende produktvarianten. Het aantal keren omstellen (set-ups) is de ratio 
van het produktievolume en de batchgrootte. Bij een bekend aantal set-ups is de totale 
omsteltijd per jaar CTomst) als volgt weer te geven: 

Np 

Iomst L Nsi · Tomst1 (9) 
i=l 

Hierin is Ns; het aantal set-ups per jaar per assemblyvariant i en Tomsti de omsteltijd per 
set-up behorende bij assemblyvariant i. Nsï is stochastisch verondersteld en is atbankelijk 
van de totale operationele tijd, zie formule (7). Tijdens de simulatie experimenten wordt 
een joblijst (lijst met ingevoerde batches) een aantal keren doorlopen, totdat de jaarlijkse 
beschikbare tijd (Ttot) wordt bereikt, zie tabel ElO in bijlage E. Tomst; wordt per assembly
variant deterministisch verondersteld. 
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Ten behoeve van een hoge productiviteit van de assemblagecel dient gestreefd te worden 
naar minimalisatie van de omsteltijd, door toepassing van programmeerbare of geheel 
uitwisselbare systeemcomponenten, of door gebruik te maken van systeemcomponenten 
waarvan de produktafhankelijke delen snel verwisseld kunnen worden (zie paragraaf 5.1). 
Zoals uit de hoofdstukken 5 en 6 blijkt bieden modulaire opbouw van het produkt
assortiment, een assemblagegerichte produktstructurering en een juiste assemblagestrategie 
hiertoe een waardevolle bijdrage. 

Processtoring 

Zoals in het voorgaande is aangegeven treden in robotassemblagesystemen processtoringen 
op ten gevolge van defecte ingaande materialen. De hiermee gepaard gaande proces
storingstijd per jaar (Iproc) is hier onderverdeeld in de jamtijd (]Jam), ten gevolge van 
het blokkeren van aanvoersystemen, en de samenvoegstoringstijd (Isvs), ten gevolge van 
het niet kunnen samenvoegen van defecte componenten en subassemblies: 

Iproc = 1Jam + Isvs (10) 

Jamtijd 

De totale jamtijd (Ijam) is de som van alle jamtijden (]];) die in een jaar optreden: 

Njam 

Iiam = E ni (11) 

i=l 

Hierin is Njam het aantal jams dat in een jaar optreedt en Ih de jamtijd (inclusief het 
herstellen en opnieuw opstarten van het systeem) met betrekking tot jam i. Iii is een 
trekking uit een kansverdeling. Van Drimmelen [1993] definieert het aantal jams per jaar 
als: 

Np N.; Nk; 

Njam=E L L #jams t.g.v. comp. j van assembly kin variant i 
i=l k=l j=l 

(12) 

en hij laat zien dat het verwachte aantal jams dat in een jaar optreedt gelijk is aan: 

Np Nk; x .. m .. 
E(Njam) = L [E(N.)·E 1

J 
1
J ] (13) 

i=l i j=I 1 - xiimij+(l-mi)s~) 

Hierin is Np het aantal assemblyvarianten per jaar, Nk; het aantal componenten en/of 
subassemblies per assemblyvariant i en N; het aantal geproduceerde assemblies van variant 
i per jaar. N; is het produkt van de celcapaciteit (Ccap), de beschikbaarheid van de cel (fü 
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en de fractie v; van het totale produktievolume: 

Ni = Ccap. B . vi (14) 

Celcapaciteit 

De celcapaciteit omvat bet maximaal aantal assemblies dat jaarlijks door de assemblagecel 
geassembleerd kan worden. Het is de ratio van de totale beschikbare tijd (Ttot) en de 
(gewogen) gemiddelde cyclustijd per assemblyvariant (Tcg.,J: 

Beschikbaarheid assemblagecel 

Ttot 

Te gem 

(15) 

De beschikbaarheid van de assemblagecel is de ratio van de operationele tijd per jaar (Iop) 
en de beschikbare tijd per jaar (Ttot): 

B = 

Samenvoegstorlngstijd 

Iop 

Ttot 
(16) 

De totale samenvoegstoringstijd (Isvs) is de som van alle afzonderlijke samenvoeg
storingstijden (Tsvs;) die in een jaar optreden: 

Nsvs 

Isvs = L Tsvsi (17) 

i"'l 

In formule (17) is Nsvs het aantal storingen dat in een jaar optreedt ten gevolge van bet 
samenvoegen van defecte componenten en subassemblies. TsvS; omvat de tijd die nodig is 
om een defecte component of subassembly door de robot af te voeren en een nieuwe op 
te pakken. 

Analoog aan bet bepalen van bet aantal jams, zie formule (13), kan uit bet overgangs
diagram (zie figuur 7.3) bet aantal storingen ten gevolge van bet samenvoegen van defecte 
componenten worden bepaald. Deze storing wordt weergegeven door de overgang van D 
naar A, in figuur 7.3. Het verwachte aantal storingen ten gevolge van bet samenvoegen 
is: 
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E(Nsvs) (18) 

Het is duidelijk dat ten behoeve van een hoge productiviteit van het assemblagesysteem 
gestreefd moet worden naar reducering van processtoringen, hetgeen een hoog kwaliteits
niveau van de ingaande materialen vereist. 

Systeemstoring 

Het robotassemblagesysteem bestaat voornamelijk uit electronische en mechanische 
systeemcomponenten, die elk een bepaalde betrouwbaarheid hebben. Behalve proces
storingen treden ook systeemstoringen op, die het gevolg zijn van falen van systeem
componenten. Een belangrijke graadmeter voor de betrouwbaarheid van een systeem is het 
faaltempo of de failure rate >..(t): voor een kleine waarde van .dt geeft >..(t).dt een goede 
benadering van het verwachte aantal systeemstoringen dat optreedt in het interval 
(t, t + ät). Merk op dat het faaltempo afhankelijk is van de gebruiksduur t, zie figuur 7.4. 

inloopperiode constant faaltempo slijtageperiode 

Figuur 7.4: Verloop van .het faaltempo in de tijd gebruiksduur t 

Figuur 7.4 toont een aannemelijk verloop van het faaltempo als functie van de gebruiks
duur. In deze zogenaamde badkuipkromme worden de volgende drie perioden onder
scheiden: 

1. de inloopperiode, waarin het faaltempo daalt; 
2. de periode met een constant faaltempo, waarin toevallige fouten optreden; 
3. de slijtageperiode, waarin het faaltempo stijgt ten gevolge van technische veroude

ring. 

Bij het ontwerpen van robotassemblagesystemen wordt in toenemende mate uitgegaan van 
modulaire en standaard systeemcomponenten. Deze componenten worden over het algemeen 
vóór de levering grondig getest. Hierdoor zijn de aanloopproblemen bij implementatie van 
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de systeemcomponenten beperkt. Het is daarom aannemelijk dat het faalgedrag van de 
systeemcomponenten gekenmerkt wordt door een constant faal tempo. Dit blijkt ook uit onze 
bevindingen binnen Philips Components, zie bijlage E. Tevens blijkt dat de uitvaltijden (de 
tijd tussen twee opeenvolgende storingen, in de systeemcomponenten van het robot
assemblagesysteem) exponentieel verdeeld zijn (zie figuur 1 in bijlage E). Indien systeem
component i een exponentieel verdeelde levensduur heeft (met parameter ~). en de 
storingen onderling onafhankelijk van elkaar zijn, dan geldt voor de bedrijfszekerheid R,(t): 

t 

Ri(t) = 1 - Fi(t) = 1 - f A.i· e -i.i'rdt 
0 

-À t e i (19) 

In (19) is F;(t) de distributiefunctie van systeemcomponent i, die de kans aangeeft dat een 
stochastische variabele kleiner dan of gelijk is aan een bepaalde waarde t. Het gehele 
assemblagesysteem kan beschouwd worden als een serieschakeling van systeem
componenten. Omdat bij het uitvallen van één systeemcomponent het gehele systeem tot 
stilstand komt. Op grond hiervan is de bedrijfszekerheid van het systeem (R.y.) gelijk aan: 

~(t) 
i=l 

Noys 
-E l;t 

= e i=t 
(20) 

Hierin is N•Y• het aantal systeemcomponenten per assemblagecel. Het bepalen van de 
bedrijfszekerheid van een robotassemblagecel, zonder redundantie en opgebouwd uit 
standaard systeemcomponenten, komt op basis van (20) neer op het optellen van de 
faaltempo' s van de afzonderlijke systeemcomponenten. Veronderstellen we dat de systeem
componenten repareerbaar zijn (en na reparatie zo goed als nieuw zijn) dan wordt systeem
component i gekenmerkt door een gemiddelde tijd tussen twee storingen, de Mean Time 
Between Failures (MTBFJ. 

Aangezien er sprake is van een exponentiële verdeling, volgt: 

1 MTBF. = -
1 A.. 

1 

(21) 

Bovendien volgt het jaarlijkse aantal storingen van de gehele assemblagecel (vanwege de 
exponentiële verdelingen van de afzonderlijke systeemcomponenten) een Poisson proces 
[Sander, 1992] met intensiteit À: 

(22) 

De gemiddelde tijd tussen twee storingen van de gehele assemblagecel (MTBF,ys) is dus 
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gelijk aan: 

MTBFsys 
1 (23) -
À 

ofwel: 

1 
Nsys 

1 L (24) 

MTBFsys i=l MTBFi 

Het verwachte aantal systeemstoringen per jaar is op grond hiervan gelijk aan: 

E(s) = E (Iop) 
MTBFsys 

(25) 

Hierin is Iop de jaarlijkse operationele tijd en ~ het aantal systeemstoringen per jaar. 
Eventuele systeemstoringen gedurende de systeemomstelling en de processtoringstijd zijn 
ten behoeve van juiste gevolgtrekkingen buiten beschouwing gelaten. De totale stilstandstijd 
van de assemblagecel ten gevolge van systeemstoringen is vervolgens gelijk aan de som 
van alle afzonderlijke systeemstoringstijden die in een jaar optreden: 

li 

Isys = L Isysi 
i=l 

(26) 

waarbij Isysi de tijd voorstelt die nodig is om systeemstoring i te herstellen en het systeem 
opnieuw op te starten. Isysi is een trekking uit een kansverdeling. Uit de formule (25) blijkt 
dat MTBF,Y, (ofwel À) bekend moet zijn, teneinde Isys te kunnen bepalen, zie bijlage E. 

7 .2.2 Systeeminput 

De systeeminput omvat de assemblagekosten die gemaakt worden, teneinde een bepaalde 
output van de assemblagecel te bereiken, gedurende een jaar. Zoals uit het voorgaande 
blijkt worden deze kosten over het algemeen onderscheiden in arbeidskosten, kapitaalkosten, 
materiaalkosten en een post miscellaneous. De systeeminput (INP) is hier gedefinieerd als 
de som van arbeidskosten (K.,). kapitaalkosten (Kkap), materiaalkosten CKmJ en 
miscellaneous kosten (Km): 

(27) 

De materiaalkosten zijn stochastisch verondersteld, daar deze kosten gerelateerd zijn aan 
de jaarlijkse operationele tijd, zie formule (7). De overige inputfactoren zijn deterministisch 
verondersteld. Uit formule (27) blijkt dat bij gelijkblijvende INP een verschuiving kan 
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optreden in de verschillende partiële kosten. Zo zal dat bij vervanging van de arbeid door 
kapitaal, K., dalen en Kkap stijgen. De hogere automatiseringsgraad die hierdoor ontstaat 
heeft tot gevolg dat ook~ zal toenemen, zie figuur 7.2. In deze paragraaf wordt nader 
op deze inputfactoren ingegaan. 

7.2.2.1 Arbeidskosten 

Robotassemblagesystemen zijn over het algemeen bedoeld voor het automatisch assembleren 
van produkten met een minimum aan menselijke tussenkomst. De ervaring leert dat 
menselijke tussenkomst over het algemeen noodzakelijk is. Dit blijkt ook uit een onderzoek 
van Lotter [1984] naar de performance van 21 robotassemblagesystemen in Duitsland. Dit 
onderzoek wijst uit dat de gemiddelde tijd waarbij een robotassemblagesysteem continu in 
bedrijf is slechts 1.6 minuten bedraagt, met een gemiddelde interruptietijd van 30 seconden. 
Tachtig procent van deze interruptietijd is het gevolg van storingen ten gevolge van defecte 
ingaande componenten. Interventie van de operator is hierbij nodig voor het herstellen van 
storingen en het opnieuw opstarten van het systeem. Aangezien deze storingen at random 
optreden, is continue supervisie van de robotassemblagecel door een operator noodzakelijk. 
De taak van de operator omvat ook materiaalvoorziening en het omstellen van de cel ten 
behoeve van het assembleren van verschillende produktvarianten. 

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven treden bovengenoemde problemen thans nog steeds op 
bij robotassemblage. Op grond hiervan wordt aangenomen dat tenminste één operator per 
ploeg vereist is voor het vervullen van de ondersteunende functies in robotassemblagecellen. 
Verondersteld wordt dat de jaarlijkse arbeidskosten per ploeg (K.0 ) overeenkomen met de 
jaarlijkse directe en indirecte arbeidskosten van één operator. De totale arbeidskosten zijn 
sterk afhankelijk van de mate waarin manuele systeemfuncties worden vervuld. Teneinde 
deze invloed in de totale arbeidskosten tot uitdrukking te brengen, wordt hier een dimensie
loos kental a (L 1) geïntroduceerd. De waarde van a wordt in hoge mate bepaald door de 
frequentie van materiaalvoorziening door de operator. Verondersteld wordt dat deze waarde 
bij een gemiddelde robotassemblagecel gelijk is aan één, indien de materiaalvoorziening 
niet frequent door de operator hoeft plaats te vinden. De waarde van a neemt toe naarmate 
de frequentie van materiaalvoorziening door de operator toeneemt. Dit wordt in paragraaf 
7.3.4 aan de hand van enkele voorbeelden geillustreerd. 

De totale jaarlijkse arbeidskosten (K.r) zijn op grond van het voorgaande als volgt 
gedefinieerd: 

K =p·a·K ar ao 
(28) 

Hierin is p het aantal ploegen per werkdag, a de genoemde toeslagfactor en K.o de jaarlijkse 
arbeidskosten per ploeg. 
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7 .2.2.2 Kapitaalkosten 

De kapitaalkosten (Kkap) hebben betrekking op rente- en afschrijvingskosten per jaar. 
Gekozen is voor afschrijving volgens het bekende annuïteitensysteem, waarbij de som van 
de jaarlijkse afschrijving en de rente van het geïnvesteerd vermogen steeds een gelijk bedrag 
vormt. De kapitaalkosten zijn volgens deze methode gelijk aan: 

r 
Kkap = • 1 

1 - (1 +rrµ 
(29) 

Hierin is 1 de initiële investeringskosten, µ. de economische gebruiksduur van het assembla
gesysteem en r de rentevoet. De restwaarde van het systeem wordt hierbij buiten beschou
wing gelaten. Voorts is de economische gebruiksduur deterministisch verondersteld. 

Investeringskosten 

De investeringskosten hebben betrekking op de kosten van de robot(s) (11), software (IJ, 
aanvoersystemen (13), tools (IJ, transportsystemen en produktdragers (15), overige systeem
kosten (IJ en niet-hardware (17): 

(30) 

Robot 

De robotkosten zijn afhankelijk van het aantal robots in de cel en het type robot. Deze 
kosten zijn als volgt gedefinieerd: 

(31) 

Hierin is N, het aantal robots en Irobi de investeringskosten per assemblagerobot i. 

Software 

De softwarekosten (12) worden in hoge mate bepaald door het aantal assemblyvarianten, 
de automatiseringsgraad van het assemblagesysteem, alsmede door het aantal en de typen 
systeemcomponenten waaruit de cel is opgebouwd. Volgens Schreiber [1991] bedragen deze 
kosten bij robotassemblage 10 tot 35% van de totale investeringskosten (1). 

Aanvoersystemen 

De kosten van aanvoersystemen (13) hangen nauw samen met de aanvoerstrategie, zie 
figuren 5.2 tot en met 5.5. Deze kosten zijn te onderscheiden in kosten van ongeordende 
aanvoersystemen (1.,.), halfgeordende aanvoersystemen (lhJ, geordende aanvoersystemen 
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(lgJ en kosten die betrekking hebben op on-line fabricage (10 ,,): 

13 = 1 + lha+ 1 + 1 oa ga on 

111 

(32) 

Deze kosten worden, vanwege de produktathankelijkheid van de meeste aanvoersystemen, 
in hoge mate bepaald door het aantal unieke produktcomponenten. 

Tools 

De kosten van tools hangen nauw samen met de grijperstrategie, zie figuur 5.6. Deze 
kosten zijn te onderscheiden in kosten van vaste grijpers (lvg), multifunctionele grijpers 
(Imrg), multigrippers (lmg), grijper-/vingerwisselsysteem (lgws), universele grijpers (luJ en 
overige tools zoals bijvoorbeeld een hanteerbare schroevedraaierunit (li): 

(33) 

Ook deze kosten worden, vanwege de produktafhankelijkheid van de meeste tools, in hoge 
mate door het aantal unieke produktcomponenten bepaald. 

Transportsystemen en produktdragers 

De kosten van transportsystemen en produktdragers hangen nauw samen met de transport
strategie, zie figuur 5.8. Deze kosten zijn onder te verdelen in kosten van index transfer
systemen (IJ, aangedreven transportbanen zonder produktdragers (l.J, power-and-free 
transfersystemen met produktdragers (IPJ en AGV-systemen (IAov): 

15 = fit+ Jat+ Jpft + /AGV+ Jpdr (34) 

Hierin is Ipdr de kosten van produktdragers c.q fixtures. Zoals in het voorgaande is aan
gegeven zijn produktdragers over het algemeen produktafhankelijk. De kosten hiervan 
kunnen door modulaire opbouw van het produktassortiment en toepassing van mechanische 
interfaces (bevestiging van speciale nopjes op de fixture), tot een minimum worden beperkt, 
zie figuur 7. 8. 

Overige systeemkosten 

De overige systeemkosten (IJ hebben betrekking op kosten van inspectieapparatuur, 
apparatuur ten behoeve van het uitvoeren van speciale processen, hulpmiddelen, sensor
systemen, een celcomputer, een extern programmeersysteem, een veiligheidssysteem, een 
afvoersysteem ten behoeve van het afvoeren van uit- en afval en extra benodigd vloer
oppervlak. 

Niet-hardware 

De niet-hardware kosten (17) zijn te onderscheiden in engineeringskosten, installatiekosten 
en opleidingskosten. Eventuele kosten van redesign van het produkt en het assemblage
proces maken eveneens deel uit van deze kostenpost. De niet-hardware kosten zijn over 
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het algemeen een fractie nh van de totale investeringskosten (1): 

1 = n · I 7 h 
(35) 

Het kapitaalgebruik bij robotassemblagecellen kan in hoge mate worden beperkt door een 
modulaire opbouw van het produktassortiment, een assemblagegerichte produktstructuur 
en een juiste assemblagestrategie, zie hoofdstukken 4 en 5. 

7 .2.2.3 Materiaalkosten 

De materiaalkosten <Kma) hebben betrekking op de jaarlijkse kosten van ingaande 
materialen. Deze kosten zijn af te leiden uit de formules (14), (15) en (16): 

Np 

K 
ma LKmï· 

i=l 

Iop 
• vi 

Te gem 

(36) 

Hierin is Np het aantal assemblyvarianten per jaar, Kuii de directe en indirecte materiaal
kosten per assemblyvariant i, Iop de totale operationele tijd per jaar, Tcgem de (gewogen) 
gemiddelde cyclustijd per assembly en vi de fractie van assemblyvariant i in het totale 
produktievolume. 

7 .2.2.4 Miscellaneouskosten 

De post miscellaneous heeft betrekking op de overige kosten per jaar, teneinde een bepaalde 
output te realiseren. Deze kosten bestaan hier uit kosten welke direct met het ontwerp van 
de assemblagecel te maken hebben. De miscellaneouskosten (Kra) worden onderscheiden 
in kosten van vloeroppervlak (Kv), energiekosten (K0) en onderhoudskosten (K.,h): 

K -K+K+K m- v e oh 
(37) 

Hierbij zijn buiten beschouwing gelaten, posten zoals verzekering van het systeem en 
voorraadkosten als gevolg van een veranderende marktvraag. 

Kosten vloeroppervlak 

De kosten van vloeroppervlak (Kv) worden bepaald door het benodigd vloeroppervlak in 
m2 (Ov1) en de vloerkosten per jaar per m2 (K.1): 

K - K · 0 · v - vl vl 
(38) 

Het vloeroppervlak wordt voornamelijk bepaald door de grootte van de werkruimte van 
de robot, afmetingen van systeemcomponenten, afmetingen van eventuele manuele werk
plekken, alsmede een toeslag voor bediening, programmering en onderhoud [Rampersad, 
1990a]. De vloerkosten hebben betrekking op onder meer kosten van verwarming en 
verzekering van de ruimte waarin het systeem wordt geïmplementeerd. 
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Energiekosten 

De energiekosten (K.,) zijn sterk gerelateerd aan de kapitaalkosten <Kt.i,) en het aantal 
ploegen waarin er gewerkt wordt. De energiekosten zijn daarom als volgt gedefinieerd: 

P ·e·K kap 
(39) 

Hierin is p het aantal ploegen per werkdag en e een fractie van de kapitaalkosten (per 
ploeg). 

Onderhoudskosten 

De onderhoudskosten (K.,h) hebben betrekking op kosten van onderhoudspersoneel, onder
houdsmiddelen en reserve-onderdelen. Deze kosten zijn sterk gerelateerd aan de kapitaal
kosten. De onderhoudskosten zijn daarom gedefinieerd als een fractie oh van de kapitaal
kosten: 

(40) 

7 .2.3 Integrale productiviteit 

Uit het voorgaande blijkt dat er enige relaties bestaan tussen de input- en outputfactoren, 
zie figuur 7.2. Zo kan bijvoorbeeld de omsteltijd worden verkort en daarmee de gemiste 
output worden beperkt, indien geïnvesteerd wordt in extra software ten behoeve van 
automatische omstelling van de cel. Dit gaat gepaard met hogere kapitaalkosten en dus met 
een hogere input. De gemiste output ten gevolge van processtoringen kan worden beperkt 
door enerzijds sensoren (bijvoorbeeld visionsystemen) toe te passen ten behoeve van 
automatische kwaliteitscontrole van de ingaande componenten en subassemblies. Deze 
preventieve maatregelen hebben hogere kapitaalkosten tot gevolg. Processtoringen kunnen 
anderzijds ook worden beperkt door extra personeel in te zetten ten behoeve van de 
kwaliteitscontrole. Dit heeft nadelige gevolgen voor de arbeidskosten. Voorts kunnen 
systeemstoringen en de daaraan gerelateerde gemiste output worden beperkt, indien bij de 
systeemsynthese uitgegaan wordt van standaard en betrouwbare systeemcomponenten. Dit 
heeft enige invloed op de kapitaalinzet. 

De beschouwde technische en economische criteria zijn dus aan elkaar gerelateerd. De 
input- en outputfactoren dienen daarom integraal te worden bezien. Zo hebben Son en Park 
[1988) produktiekosten en kosten die betrekking hebben op de systeemstilstand 
(wachtkosten) geïntegreerd tot één kental, de "integral manufacturing performance". Dit 
kental is gedefinieerd als de ratio van de totale output en de som van de diverse input
factoren; zowel de input als de output zijn hierbij in geldswaarde uitgedrukt. De input
factoren hebben hierbij betrekking op de produktiekosten, inclusief de stilstandskosten. De 
Ron [1992) merkt terecht op dat het kental van Son en Park tot onjuiste gevolgtrekkingen 
leidt, hetgeen door hem wordt aangetoond aan de hand van enkele praktijkgevallen. Deze 
onjuiste gevolgtrekkingen worden voornamelijk veroorzaakt door de veronderstelde relatie 
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tussen productiviteits-, flexibiliteits-enkwaliteitskosten. Teneinde onjuiste gevolgtrekkingen 
te voorkomen hebben we in ons productiviteitsmodel een scherp onderscheid gemaakt tussen 
de inputfactoren, die betrekking hebben op assemblagekosten, en de outputfactoren, die 
betrekking hebben op de produktiewaarde van acceptabele geproduceerde assemblies. 

De Integrale Productiviteit (IP) is als volgt gedefinieerd (zie figuur 7 .1): 

IP = systeemoutput 
systeeminput 

Met behulp van (1) en (27) volgt dat: 

f · Iop 
WS 

K +K1ca+K +K ar p ma m 

(41) 

Dit kental is een maat voor zowel de technische als de economische performance van een 
ontwerpalternatief, en vormt het uitgangspunt bij de ontwikkeling en evaluatie van 
alternatieve systeemstructuren. Een ontwerpalternatief is economisch niet rendabel indien 
de IP kleiner dan één is. Het systeemconcept met de hoogste IP ( > 1) komt in aanmerking 
voor nadere detaillering. Indien de IP van alle ontwerpalternatièven kleiner dan één is, zal 
beslist moeten worden een nieuw ontwerp te maken, het ontwerp te herzien of de gekozen 
assemblagemethode (robotassemblage) te herzien. In dit geval zal vanuit de ontwerpstap 
'beslissing' teruggekoppeld moeten worden naar de ontwerpstappen 'systeemsynthese', 
'systeemeigenschappen' en/of 'analyse', zie figuren 3.5 en 3.6. 

In paragraaf 7 .5 wordt nader ingegaan op de bepaling van de integrale productiviteit van 
verschillende ontwerpalternatieven met behulp van computersimulatie. 

7 .3 Systeemsynthese 

Systeemsynthese omvat hier het samenstellen van een nieuw assemblagesysteem op basis 
van voornamelijk bekende modulaire systeemcomponenten. Schierbeek [1991] merkt ten 
aanzien van synthese terecht op: "Het is een transformatie van de geschreven specificaties 
in een ruimtelijk gedefinieerd model, dat de ontwerper alleen maar kan beschrijven door 
er een schets of tekening van te maken." Voor het genereren van ideeën voor oplossingen 
zijn een groot aantal methoden bekend. Roozenburg en Eekels [1991] hebben deze 
methoden onderscheiden in de volgende drie groepen: 

1. Associatieve methoden; deze methoden stimuleren spontane associaties op eerder 
gegenereerde ideeën, waarbij vroegtijdige kritiek vermeden dient te worden. 
Brainstorming is een bekend voorbeeld hiervan, evenals de hiervan afgeleide 
brainwriting. 

2. Creatieve confrontatiemethoden; deze methoden worden gekenmerkt door het 
denken in analogieën, waardoor geheel nieuwe, onverwachte combinaties van 
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gezichtspunten naar voren kunnen komen, die tot oplossing van het probleem leiden. 
Synectics is een bekend voorbeeld van deze methode, evenals het gebruik van 
checklists. 

3. Analytisch-systematische methoden. Deze methoden worden gekenmerkt door het 
denken in functies. Ze zijn gebaseerd op het analyseren en het systematisch 
beschrijven van een ontwerpprobleem, gevolgd door het ontwikkelen vanalternatieve 
oplossingen voor deelproblemen en het systematisch ordenen van deze deel
oplossingen. Functie-analyse en de morfologische methode behoren tot deze groep. 

In dit onderzoek staat de analytisch-systematische methode centraal. Functie-analyse wordt 
hierbij in samenhang met de morfologische methode toegepast. Het syntheseproces wordt 
in deze paragraaf geillustreerd aan de hand van een representatief voorbeeld. 

7 .3.1 Functie-analyse 

Functie-analyse is een methode voor het analyseren en ontwikkelen van een functie
structuur, die aangeeft welke deelfuncties door systeemcomponenten gerealiseerd moeten 
worden, teneinde de systeemfunctie te kunnen vervullen. Op deze manier wordt de 
ontwerper gedwongen zich los te maken van bekende systemen en systeemcomponenten 
bij het nadenken over de vraag wat het nieuwe systeem moet doen, en hoe dit te kunnen 
doen. Het traditionele denkkader wordt zodoende doorbroken, hetgeen tot verrassende 
resultaten kan leiden. Door een juiste ordening van verschillende systeemcomponenten per 
deelfunctie kunnen nieuwe alternatieve systeemstructuren worden gegenereerd. Zoals uit 
figuur 3.6 blijkt dient de systeemsynthese parallel en simultaan plaats te vinden met de 
optimalisatie van zowel het produktontwerp als het assemblageproces. Deze onderlinge 
samenhang is in figuur 7. 5 weergegeven. 

Figuur 7.5: Systeemelementen 
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Functie-analyse start met de ontwikkeling van een functiestructuur van het assemblage
syseem. De functiestructuur beschrijft de functies binnen het gehele assemblagesysteem en 
zijn componenten en geeft de relaties daartussen aan. De assemblagestructuur en de 
produk:tstructuur vonnen hierbij het uitgangspunt bij de beschrijving van het assemblage
systeem als en samenhangend geheel van deelfuncties. Door bij elke deelfunctie concrete 
systeemcomponenten te bedenken en deze creatief te combineren, kunnen verschillende 
systeemstructuren worden ontwikkeld. De functiestructuur is dus een model van het te 
ontwerpen assemblagesysteem, dat aangeeft welke deelfuncties door de systeemcomponenten 
gerealiseerd moeten worden, opdat de systeemfunctie wordt vervuld. Het is een hulpmiddel 
om over de opbouw en.werking van het systeem na te denken, los van detailzaken omtrent 
de materiële· vonn van het assemblagesysteem. Het biedt namelijk de mogelijkheid om op 
een abstract niveau de functionele opbouw van het systeem vast te leggen. De ontwikkeling 
van de functiestructuur is in de volgende twee stappen te onderscheiden: 

1. Beschrijving van de systeemfunctie als een black box, zie figuur 3.3; zoals in het 
voorgaande is aangegeven wordt de systeemfunctie vervuld door transformatie van 
de invoer tot een door de omgeving gewenste uitvoer. De invoer- en uitvoer
elementen omvatten hier de materie-, energie- en infonnatiestroom. 

2. Beschrijving van de assemblagehandelingen, op basis van de assemblagestructuur, 
als een samenhangend geheel van deelfuncties, waarbij ook de operaties op de 
grootheden materie, energie en infonnatie globaal worden vastgelegd. 

De deelfuncties in het systeem kunnen in assemblage-specifieke tennen worden gefonnu
leerd of met behulp van symbolen worden weergegeven. In dit onderzoek wordt de 
voorkeur gegeven aan het gebruik van symbolen, omdat dit ten goede komt aan de over
zichtelijkheid en de eenvoud van de functionele systeemopbouw. Het gebruik van symbolen 
vindt zijn oorsprong in Duitsland, onder meer [Pahl en Beitz, 1984]. De Duitse symbolen 
sluiten echter onvoldoende aan op de ontwikkelde ontwerpprocedure. Zo ontbreken hierin 
enige essentiële assemblagefuncties en komt de assemblagestrategie in deze symbolen niet 
tot uitdrukking. Zoals in het voorgaande is aangegeven heeft de assemblagestrategie een 
belangrijke invloed op de ontwerpkwaliteit. De ervaring in Japan op het gebied van 
robotassemblage heeft in 1985 geleid tot een voorstel voor normalisatie van de symbolen 
ten behoeve van het ontwerpen van assemblagesystemen [Okabe, 1985]. Deze symbolen 
zijn toegespitst op het niveau van assemblagelijnen. De Japanse symbolen zijn namelijk 
ontoereikend om robotassemblagecellen volledig te modelleren. Zo ontbreken hierin onder 
meer de hanteerfuncties (grijperprincipes) en de belangrijkste transportfuncties. Vanuit deze 
achtergrond hebben we een symbolen set ontwikkeld, die afgestemd is op de ontwikkelde 
ontwerpprocedure en waannee robotassemblagecellen zo volledig mogelijk gemodelleerd 
kunnen worden, zie bijlage C. Deze symbolen worden in dit onderzoek gebruikt voor het 
ontwikkelen van zowel de. functie- als de systeemstructuur van robotassemblagecellen. 

Het syntheseproces wordt hier ·geïllustreerd aan de hand van de assemblage van een 
ontwikkeld stekkerassortiment, zie figuur 7.6. Deze produktfamilie is in dit voorbeeld 
opgebouwd uit drie stekkervarianten. Stekker 1 hebben we afgeleid van de bekende Engelse 
stekker. De ste.kkers 2 en 3 hebben we ontwikkeld, teneinde het ontwerpproces aan de hand 
van de assemblage van een produktfamilie te illusteren. De produktstructuur van de drie 
kunststof stekkers en de daarmee samenhangende assemblagestructuur (en dus ook de 
functiestructuur) vertonen grote overeenkomsten, zie figuur 5.10. 
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a) Produktstructuur 

b) Assemblagestructuur 
!. Subassembly behuizrng; 6. Zekering assembleren 

behuizrng ( 1 )+ klemstrookje 
(la) + schroef 4 (1b+lc) in 7. Controleren 
fixt ure 1 eggen 

2. Subassembly pin 2; 8. Deksel assembleren 
pin 2 (2) + schroef 2 (2a) 
assembleren 

3. Subassembly pin 3; 
pin 3 (3) + schroef 3 (3a) 
assembleren 

4. Pin 1 assembleren 
5. Subassembly zekeringklem; 

zekeringklem (5) + 
schroef 1 (5a) assembleren 

9. Schroef 5 assembleren 
(m.u.v. stekker 3) 

10 Assembly afvoeren 

Figuur 7. 7: Basis-produktstructuur en -assemblagestructuur stekkerassortiment 

Dit blijkt ook uit figuur 7.7, waarin de produkt- en assemblagestructuur van het stekker
assortiment zijn weergegeven. Het stekkerassortiment bestaat uit een aantal identieke 
componenten, zoals het klemstrookje, de schroefjes en de pinnen, teneinde de diversiteit 
aan systeemcomponenten in het assemblagesysteem te reduceren. Zo vertonen de behuizing 
van de drie stekkers grote overeenkomsten, teneinde dezelfde ftxture voor alle drie produkt
varianten te kunnen toepassen. De drie behuizingen zijn hiertoe aan de onderkant van twee 
blinde gaten voorzien, terwijl op de fixture twee nopjes zijn aangebracht die in deze twee 
gaten passen, zie figuur 7.8. Stekker 2 is rond uitgevoerd. Bij deze stekker vindt de 
schroefverbinding van bovenaf plaats. Het aantal samenvoegrichtingen is hierdoor beperkt 
tot één. Bij stekker 3 is de verbindingsmethode vereenvoudigd, middels een losneembare 
snapverbinding die eveneens van bovenaf plaatsvindt, teneinde de complexiteit van de 
samenvoeghandeling te reduceren. Schroef 5 vervalt hierdoor, hetgeen de cyclustijd gunstig 
beïnvloedt. De drie stekkers corresponderen elk met een bepaalde cyclustijd, omsteltijd en 
storingstijd, alsmede met bepaalde assemblagekosten, hetgeen tot uitdrukking komt in de 
integrale productiviteit van de cel, zie paragraaf 7.4. 
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Figuur 7 .9 toont de functiestructuur van de robotassemblagecel, die afgeleid is van de 
assemblagestructuur van het stekkerassortiment. De hoofdfunctie van de assemblagecel is 
hierin als een black box weergegeven. De deelfuncties zijn in de figuur met behulp van 
algemene symbolen weergegeven, zie bijlage C. Terwille van de eenvoud van de functie
structuur zijn hierin alleen de belangrijkste primaire assemblagefuncties opgenomen. Ook 
de primaire functies afstellen en speciale processen zijn hierbij gemakshalve buiten 
beschouwing gelaten. 

Verklaring van de functiestructuur (figuur 7. 9) 

(a) elektrische energie volgens het programma (informatie) omzetten in onder meer 
mechanische energie. Zoals uit de figuur blijkt vinden alle assemblagehandelingen op basis 
van het programma plaats. Deze deelfunctie omvat procesregeling en -besturing, mede op 
basis van teruggekoppelde informatie; (b) transport van de fixture; ( c) aanvoer van produkt
componenten en subassemblies; (d) hanteren van het aangevoerde object door de robot 
(oppakken op de aanvoerpositie en verplaatsen naar de samenvoegplaats) op basis van de 
juiste grijperprincipe; (e) samenvoegen van het object (samenbrengen en inzetten) door de 
robot; (t) controle van de samenstelling; (g) een acceptabele samenstelling wordt verder 
geassembleerd; (h) terwijl bij constatering van een defect de samenstelling wordt afgevoerd; 
(i) de acceptabele samenstelling dient op de fixture te worden geklemd voordat schroef 5 
wordt geassembleerd. Hierdoor wordt een hogere stabiliteit bij het samenvoegen verkregen; 
(j) het assembleren van schroef 5. Dit vindt alleen bij de stekkers 1 en 2 plaats; (k) zoals 
uit paragraaf 7. 3 blijkt worden defecte ingaande componenten over het algemeen tijdens 
het aanvoeren en het samenvoegen gedetecteerd en afgevoerd; (1) nadat de klem gelost is, 
wordt de assembly en eventueel de fixture afgevoerd. 
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Figuur 7.9: Functiestructuur robotassemhlagecel ten behoeve van het assembleren van het stekkerassortiment 
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De volgende stap in het syntheseproces is het bedenken van concrete systeemcomponenten 
per deelfunctie, in samenhang met de analyse van de produkt- en procesvariabelen (zie 
figuur 3.6), en deze ordenen tot alternatieve systeemstructuren. Dit vindt hier met behulp 
van de morfologische methode plaats. 

7 .3.2 De morfologische methode 

De morfologische methode beoogt alle denkbare oplossingen voor een ontwerpprobleem 
te vinden. Hiertoe wordt per deelfunctie gezocht naar alle theoretisch mogelijke systeem
componenten die deze deelfuncties kunnen vervullen. Concrete systeemcomponenten per 
deelfunctie worden hierbij weergegeven in een zogenaamde morfologische kaart. In de 
Duitse literatuur over werktuigbouwundig construeren wordt veel aandacht aan deze 
methode geschonken; het wordt gezien als een belangrijke stap in het proces van het 
bedenken van nieuwe principe-oplossingen. Zwicky [1967], die de geestelijke vader van 
deze methode is, doet een aantal aanbevelingen omtrent de toepassing van de morfologische 
methode. Deze methode wordt hier in aangepaste vorm toegepast. 

Figuur 7 .10 toont de overgang van de functiestructuur van figuur 7. 9 naar de ontwikkeling 
van een ontwerpalternatief voor het assembleren van het stekkerassortiment (zie figuur 7. 6), 
met behulp van de morfologische kaart. Dit ontwerpalternatief noemen we systeemstructuur 
1. In de morfologische kaart zijn alleen de primaire deelfuncties en de bijbehorende 
standaard en modulaire systeemcomponenten opgenomen. Hierbij is niet naar volledigheid 
gestreefd. Door deelfuncties en systeemcomponenten in de kaart te ordenen, in samenhang 
met de analyse en optimalisatie van de eerder genoemde produkt- en procesvariabelen, 
alsmede op basis van de produktiekenmerken als seriegroottes en produktievolumes, ontstaat 
een groot aantal nieuwe systeemstructuren. Deze systeemstructuren worden samengesteld 
door per deelfunctie één of meer systeemcomponenten te kiezen. Het ontwikkelen van 
alternatieve systeemconcepten is volgens deze methode dus voornamelijk een proces van 
systematisch en creatief combineren van standaard en modulaire systeemcomponenten. 
Roozenburg en Eekels [1991] merken echter terecht op: "morfologie is geen techniek voor 
de leek; vak-inhoudelijke kennis van zaken is onmisbaar om tot resultaten te komen." Zoals 
uit figuur 3.6 blijkt wordt de ontwikkeling van de systeemstructuur gekenmerkt door het 
simultaan analyseren en optimaliseren van het produkt- en procesontwerp, in samenhang 
met de bepaling van de juiste assemblagestrategie. 

Ter verduidelijking van het syntheseproces is in figuur 7 .11 een overzicht van de 
functionele opbouw van robotassemblagesystemen weergegeven. De hierin opgenomen 
overige deelfuncties zoals bijvoorbeeld proces regelen en besturen, systeem programmeren 
en personeel beveiligen, dienen bij de detaillering van de uiteindelijke systeemlayout nader 
in beschouwing te worden genomen. Zoals uit paragraaf 7.2 blijkt hebben de hiermee 
gepaard gaande kosten ook invloed op de productiviteit van het assemblagesysteem. 
Alvorens op de samenstelling van verschillende ontwerpalternatieven in te gaan, worden 
hierna eerst de op de morfologische kaart weergegeven systeemcomponenten nader belicht. 
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Figuur 7 .10 : Moifologische kaart systeemstructuur 1 
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In de morfologische kaart is per primaire deelfunctie een aantal systeemcomponenten 
weergegeven. De selectie van componenten hangt nauw samen met de assemblagestrategie, 
zie paragraaf 5. 1. Deze componenten worden in deze paragraaf per deelfunctie kort 
beschreven. 
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Transporteren 

In paragraaf 5 .1 zijn ten behoeve van het transport van produktdragers en fixtures de 
volgende transportmethoden onderscheiden: index transfer. power-and-free transfer, 
robottransport en AGV-transport, zie figuur 7 .10. Afhankelijk van de systeemstructuur kan 
ook manueel transport van fixtures plaatsvinden. In bepaalde gevallen wordt voor het 
ongeordend afvoeren van assemblies transportbanen zonder produktdragers toegepast. 

Hanteren 

Bij het hanteren is onderscheid gemaakt in robottype en grijperprincipes. Het robottype 
heeft voornamelijk betrekking op de configuratie en het aantal vrijheidsgraden van de robot. 
Deze eigenschappen bepalen in hoge mate de beweeglijkheid, het werkbereik en de 
nauwkeurigheid van het hanteersysteem. Over het algemeen zijn alle industriële robots die 
voldoen aan de criteria die voortvloeien uit het assemblageproces geschikt voor assemblage
doeleinden. De belangrijkste criteria zijn: minimale herhalingsnauwkeurigheid van+/- 0.2 
mm, hoge acceleratie en deceleratie en geen doorschot. SCARA-robots en het pendule-type 
robot (beide hebben een RRT-configuratie) zijn speciaal voor assemblagedoeleinden 
ontwikkeld, zie figuur 7.12. 

industriele robots 

Figuur 7.12: Robotconfiguraties 

Portaalrobots (TTT) en knikarm-robots (RRR) worden ook veelvuldig in de assemblage 
toegepast, in tegenstelling tot de zwenkarm-robot (RTT) en het armtype robot (TTT) 
[Rampersad, 1991b]. De R staat voor rotatie en de T voor translatie. Figuur 7.12 toont 
de verschillende robotconfiguraties. 

De grijperprincipes zijn in paragraaf 5.1 onderscheiden in: vaste grijper, multifunctionele 
grijper, multigripper, grijper-/tool-wisselsysteem, vinger-wisselsysteem en universele 
grijper. Figuur 5.6 toont de belangrijkste kenmerken van deze grijperprincipes. 
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Aanvoeren 

De aanvoersystemen zijn in paragraaf 5 .1 onderscheiden in: circulaire trilvuller, lineaire 
trilvuller, multifunctionele dubbele-band-aanvoersysteem, stapel-magazijn, pallet, kit en 
aanvoer aan een band of gestanst uit een platte strip, zie figuur 7 .10. Zoals uit figuur 5. 2 
blijkt kunnen eirculaire trilvullers, ten behoeve van een hoge flexibiliteit, worden voorzien 
van een visionsysteem en/of op elkaar worden gestapeld, teneinde ruimte in de assemblage
cel te besparen. 

Controleren 

In de morfologische kaart zijn drie controlemethoden weergegeven, teneinde de kwaliteit 
van de stekkersamenstelling vast te stellen: manueel, een visionsysteem en een elektrisch 
meetsysteem bevestigd aan de fixture. De eerste twee methoden hebben betrekking op 
visuele controle van de assemblies, terwijl de electrische meetmethode betrekking heeft op 
een functionele test. 

Samenvoegen 

Voor het assembleren van schroef 5, in de stekkers 1en2, kan een keuze worden gemaakt 
uit de volgende methoden: een vastopgestelde schroefautomaat die de schroef respectievelijk 
van onderaf en van bovenaf assembleert, een automatische schroefunit die vast bevestigd 
is aan de robotarm (naast de grijper) en een automatische schroefunit die door de robot kan 
worden gehanteerd (als een tool), zie figuur 7.10. De overige samenvoeghandelingen 
hebben betrekking op het samenbrengen en inzetten van componenten en subassemblies door 
de robot. 

7.3.4 Alternatieve systeemstructuren 

De synthese van alternatieve systeemstructuren omvat in deze conceptuele ontwerpfase het 
selecteren en creatief ordenen van verschillende standaard en modulaire systeem
componenten op de morfologische kaart, hetgeen resulteert in een groot aantal ontwerp
alternatieven. De selectie van systeemcomponenten is in eerste instantie gebaseerd op de 
complexiteit van het produkt- en procesontwerp en op de produktiekeninerken (met name 
produktievolumes en seriegroottes). Deskundigheid en creativiteit van de ontwerper spelen 
hierbij een belangrijke rol. 

Ter illustratie van het syntheseproces zijn, behalve systeemstructuur 1 (zie figuur 7 .10), 
nog vijf verschillende systeemstructuren ontwikkeld, ten behoeve van het assembleren van 
het stekkerassortiment, in kleine batches en sub-batches (tussen 10 en 2000 stekkers) en 
in produktievolumes die gebruikelijk zijn bij robotassemblage (zie paragraaf 1.5.2). Deze 
vijf combinaties van systeemcomponenten zijn, terwille van de overzichtelijkheid, op vijf 
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afzonderlijke morfologische kaarten weergegeven, zie bijlage D. Deze composities van 
systeemcomponenten vormen, in samenhang met de verplaatsbaarheid en de stand van de 
robot, de verplaatsbaarheid van de (geordende) aanvoersystemen en het aantal robots per 
cel, het uitgangspunt bij de ontwikkeling van alternatieve systeemstructuren. De verplaats
baarheid en de stand van de robot hebben namelijk grote invloed op zijn werkgebied, terwijl 
het aantal robots in de cel een belangrijke invloed heeft op de cyclustijd en de capaciteit 
van de assemblagecel. Figuur 7 .13 toont een aantal mogelijke opstellingen van de robot. 

Rechtop 
staand 

Vast v explaatsbaar 

Figuur 7.13: Mogelijke opstellingen van de robot 

Het aantal vrijheidsgraden van de robot wordt in hoge mate bepaald door het aantal 
assemblagerichtingen van het produktassortiment. ·In de zes combinaties van systeem
componenten hebben we gekozen voor het automatisch van onderaf assembleren van schroef 
5 in stekker 1. Als gevolg hiervan is het aantal assemblagerichtingen voor de robot beperkt 
tot slechts één. Hierdoor kan worden volstaan met de toepassing van een hanteersysteem 
met slechts drie vrijheidsgraden. Ten behoeve van een hoge productiviteit van de assembla
gecel is daarom gekozen voor de relatief goedkope SCARA-robot als hanteersysteem, zie 
figuur 7 .12. De basisuitvoering van deze robot bestaat uit drie vrijheidsgraden. 

De zes composities van standaard en modulaire systeemcomponenten zijn gecategoriseerd 
op basis van de verplaatsbaarheid van zowel de robot als de aanvoersystemen, zie figuur 
7 .14. Deze indeling biedt, in samenhang met de juiste assemblagestrategie, de mogelijkheid 
vernuftige assemblageconcepten te ontwikkelen die afgestemd zijn op de steeds strenger 
wordende markteisen, zoals kleinere seriegroottes en een grotere produktdiversiteit. 
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Figuur 7.14: Indeling van de alternatieve systeemstructuren 

Zoals in figuur 7 .14 is aangegeven neemt de flexibiliteit van de cel toe, bij een toenemende 
verplaatsbaarheid van (geordende) aanvoersystemen. De verplaatsbaarheid van de systeem
componenten bepaalt tevens de mobiliteit van de assemblagecel. Dit wordt hierna 
geillustreerd aan de hand van een aantal ontwikkelde systeemstructuren. Deze ontwerp
alternatieven worden in deze paragraaf nader toegelicht, waarna ze in de volgende paragraaf 
met behulp van de computer worden gesimuleerd, teneinde een oordeel te kunnen vormen 
over de integrale productiviteit van deze systemen-in-wording. 

Systeemstructuur 1 

Systeemstructuur 1 is in figuur 7 .15 weergegeven. De hierin vermelde nummers correspon
deren met de nummering van de assemblagehandelingen in de assemblagestructuur, zie. 
figuur 7. 7. Deze assemblagecel wordt evenals de systeemstructuren 2 en 3 gekenmerkt door 
een vaste opstelling van zowel de robot als de aanvoersystemen. De gekozen systeem
componenten zijn hierbij onderscheiden in: 

(1) aanvoer van de subassembly behuizing (zie figuur 7.7) met behulp van een 
stapelmagazijn; dit magazijn dient per stekkervariant te worden omgesteld. 
(2) en (3) aanvoer van respectievelijk subassembly pin 2 en pin 3 met behulp van 
twee circulaire trilvullers die op elkaar zijn gestapeld, met gebruikmaking van een 
visionsysteem dat boven de centrale aanvoerpositie is aangebracht; 
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(4) aanvoer van pin 1 met behulp van een lineaire trilvuller; 
(5) en (8) aanvoer van respectievelijk de subassembly zekeringklem en het deksel, 
met behulp van een palletmagazijn; dit magazijn bevat over het algemeen 20 á 30 
op elkaar gestapelde pallets voor een onafgebroken produktie van één tot acht uur 
[Rampersad, 1990c]. Magazijn (8) dient per stekkervariant te worden omgesteld. 
(6) aanvoer van de zekering met behulp van een circulaire trilvuller; 
(7) controle van de kwaliteit van de samenstelling met behulp van een electrisch 
meetsysteem; dit meetsysteem is bij de zes systeemstructuren aan de fixture 
bevestigd. Bij constatering van een defecte samenstelling wordt deze door de robot 
in de uitval-/afvalbak gelegd. 
(9) assembleren van schroef 5 met behulp van een automatische schroevedraaierunit 
met trilvuller; deze schroef wordt in stekker 1 van onderaf geassembleerd middels 
een vast opgestelde schroevedraaierunit, die onder de fixture is opgesteld. Deze 
methode is in alle zes systeemstructuren opgenomen. Zoals uit figuur 7. 6 blijkt dient 
schroef 5 in stekker 2 van bovenaf te worden geassembleerd. Teneinde de cyclustijd 
en de totale omsteltijd niet. nadelig te beïnvloeden, is hiertoe gekozen voor een 
aparte, door de robot te hanteren, schroevedraaierunit. 
(10) afvoer van acceptabele assemblies met behulp van een indextransfersysteem, 
voorzien van pallets; 
hanteren met een SCARA-robot, voorzien van een grijperwisselsysteem; in de zes 
systeemstructuren is als voorbeeld gekozen voor de Bosch-SR800 SCARA-robot 
(met vier vrijheidsgraden), met een voldoende groot werkgebied, zie figuur 7.15. 
Voor het hanteren van de componenten en subassemblies wordt hier gebruik 
gemaakt van vier verschillende grijpers (a tot en met d) die in het werkbereik van 
de robot staan opgesteld. Deze grijpers worden gebruikt voor het hanteren van (a) 
de subassembly behuizing, het deksel en de gehele assembly, (b) de subassembly 
zekeringklem en pin l, (c) de zekering, (d) subassembly pin 2 en pin 3 (zie figuur 
7.7). Grijper (a) dient ten behoeve van de assemblage van stekker 2 te worden 
omgesteld, teneinde de ronde behuizingen, deksels en assemblies te kunnen 
hanteren. 
fixture; vanwege de aangebrachte mechanische interface op zowel de fixture als de 
behuizing van de verschillende stekkers (zie figuur 7.8), wordt in de zes systeem
structuren volstaan met één type fixture voor het assembleren van het gehele 
produktassortiment. 
celbesturingssysteem; de gehele cel wordt bestuurd, bewaakt en gecoördineerd door 
een aparte celbesturingscomputer. Dit geldt voor alle zes systeemconfiguraties. 
veiligheidsscherm; uit veiligheidsoverwegingen is het werkgebied van de robot 
afgeschermd met behulp van een metalen hekwerk of van plexiglas [Rampersad, 
1990a] 

De aanvoersystemen zijn zodanig gepositioneerd dat enerzijds de bewegingstrajecten van 
de robot zo kort mogelijk zijn (ten behoeve van korte cyclustijden) en de toegankelijkheid 
tot deze systeemcomponenten gunstig is (ten behoeve van onderhoud en reparatie) en 
anderzijds deze componenten, uit het oogpunt van veiligheid buiten het afgeschermde 
werkgebied va,n de robot, van materiaal kunnen worden voorzien door de operator. Ook 
bij de overige systeemstructuren is hiermee rekening gehouden. De taakinhoud van de 
operator is in deze opstelling te onderscheiden in: eenmalige aan- en afvoer van de fixture, 
materiaalvoorziening (zoals het vullen van onderdelen-magazijnen), afvoer van assemblies, 
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verhelpen van jams, systeemomstelling en eventueel afstellen van systeemcomponenten. 
Ter illustratie van het gebruik van de ontwikkelde symbolen (zie bijlage C) is systeem
structuur 1 ook met behulp van component-specifieke symbolen weergegeven, zie figuur 
7.16. 
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Figuur 7.15: Systeemstructuur 1 
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Systeemstructuur 2 

Systeemstructuur 2 is in figuur 7 .17 weergegeven. Ten behoeve van een hoge output is hier 
uitgegaan van twee vast-opgestelde SCARA-robots. Robot Ais van een multifunctionele 
grijper voorzien. Robot B heeft een grijperwisselsysteem, bestaande uit twee verschillende 
grijpers (a en b); grijper a voor het hanteren van de behuizing en het deksel, en grijper b 
voor het hanteren van pin 1 en subassembly pin 2. Grijper a dient ten behoeve van de 
assemblage van stekker 2 te worden omgesteld, teneinde hiermee ook de ronde behuizingen, 
deksels en assemblies te kunnen hanteren, zie figuur 7.6. 
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Figuur 7.17: Systeemstructuur 2 

De hierbij gekozen aan- en afvoersystemen zijn te onderscheiden in: 

(1) aanvoer van subassembly behuizing met behulp van een multifunctioneel 
dubbele-band-aanvoersysteem; 
(2), (3), (4) en (6) aanvoer van respectievelijk subassembly pin 2 en pin 3, alsmede 
pin 1 en de zekering, met behulp van afzonderlijke circulaire trilvullers; 
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(5) en (8) aanvoer van respectievelijk subassembly zekeringklem en het deksel, met 
behulp van twee palletmagazijnen; magazijn (8) dient per stekkervariant te worden 
omgesteld. 
(9) assembleren van schroef 5 in stekker 2 met behulp van een schroevedraaierunit, 
die aan de arm (naast de grijper) van robot Ais bevestigd; 
(10) afvoer van acceptabele assemblies met behulp van een transportbaan. 

De taakinhoud van de operator komt hierbij vrijwel overeen met operatortaken behorende 
bij systeemstructuur 1. 

Systeemstructuur 3 

Systeemstructuur 3 is in figuur 7 .18 weergegeven. 
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Figuur 7.18: Systeemstructuur 3 



Systeemontwerp 133 

In systeemstructuur 3 zijn voor de volgende componenten opgenomen: 

(1), (5) en (8) aanvoer van respectievelijk subassembly behuizing en zekeringklem, 
alsmede het deksel, met behulp van drie palletmagazijnen; magazijnen (1) en (8) 
dienen per stekkervariant te worden omgesteld. 
(2), (3), (4) en (6) aanvoer van respectievelijk subassembly pin 2 en pin 3, pin 1 
en de zekering, met behulp van vier circulaire trilvullers; 
(9) assemblage van schroef 5 in stekker 2 met behulp van een door de robot te 
hanteren schroevedraaierunit; 
(10) automatische aan- en afvoer van fixtures met behulp van een power-and-free 
transportsysteem; 
de overige systeemcomponenten komen overeen met die van systeemstructuur 1. 
Grijper (a) dient ten behoeve van de assemblage van stekker 2 te worden omgesteld. 

De taakinhoud van de operator omvat hierbij: materiaalvoorziening, verhelpen van jams, 
systeemomstelling en eventueel afstellen van systeemcomponenten. 

Systeemstructuur 4 

Figuur 7 .19 toont de opbouw van systeemstructuur 4. Zowel de componenten en subassem
blies als de fixtures worden hierbij op pallets aan- en afgevoerd. Dit vindt met behulp van 
twee power-and-free transportsystemen plaats; de componenten en subassembly loop en 
de fixture loop. De overige systeemcomponenten komen vrijwel overeen met die van 
systeemstructuur 1. Teneinde grijperomstelling te vermijden wordt voor het hanteren van 
stekker 2 (zie figuur 7 .6) gebruik gemaakt van een vijfde verwisselbare grijper (e). De 
grijpers staan in het werkgebied van de robot opgesteld, zie figuur 7.19. Nabij de samen
voegplaats komen twee materiaalstromen samen; aan de ene kant (in de fixture loop) een 
sub-batch van het zelfde type stekkers-in-wording en aan de andere kant (in de componenten 
en subassembly loop) telkens verschillende pallets met componenten en subassemblies. Een 
sub-batch omvat een deel van een batch; een deel van een aantal identieke produkten 
waaruit een opdracht (job) bestaat. Ter illustratie van de werkwijze van deze opstelling 
is hier gekozen voor een sub-batch van 12 stekkers. Hiertoe circuleren 12 fixtures in de 
fixture loop, terwijl elke pallet in de componenten en subassembly loop 12 produktdelen 
heeft. Bij een batchgrootte van bijvoorbeeld 120 stekkers dient de gevulde "pallettrein" in 
de componenten en subassembly loop dus minimaal tien keer aangevoerd te worden. 

De assemblageprocedure is hierbij als volgt (zie figuur 7.19): nadat de pallets 1 en A 
geïndexeerd zijn wordt een subassembly behuizing van pallet 1 opgepakt en op fixture A 
geplaatst. Terwijl de robot de volgende behuizing (op pallet l) ophaalt, indexeert de fixture 
loop snel fixture B. Deze volgorde van assemblagehandelingen wordt herhaald, totdat alle 
12 fixtures van een behuizing zijn voorzien. Vervolgens wordt grijper (a) gewisseld, 
waarbij tegelijkertijd de volgende pallet (5) en de volgende fixture worden geïndexeerd. 
De assemblageprocedure herhaalt zich totdat het deksel (op pallet 8) op alle fixtures is 
geplaatst, waarna de sub-batch is voltooid. Defecte samenstellingen worden, na grijper
wisseling, door de robot in een uitval-/afvalbak gelegd. Tijdens de afvoer van acceptabele 
assemblies wordt de volgende gevulde "pallettrein" in de componenten en subassembly loop 
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aangevoerd en de lege "pallettrein" afgevoerd. Het aanvoeren van de nieuwe "pallettrein" 
op de samenvoegplaats gaat in deze opstelling gepaard met een zekere vertragingstijd, 
hetgeen een ongunstige invloed heeft op de cyclustijd. 

uit\'al,lafval bak 

Figuur 7.19: Systeemstructuur 4 
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De afstand tussen de twee loops dient, ten behoeve van een korte cyclustijd, zo klein 
mogelijk te zijn. Het aantal grijperwisselingen is in deze opstelling beperkt omdat niet per 
stekker van grijper wordt gewisseld, zoals bij de systeemstructuren 1, 3 en 6 het geval is. 
Dit heeft een gunstige invloed op de cyclustijd. Dit concept heeft, op grond van de gunstige 
assemblagestrategie, een hoge flexibiliteit en is uitennate geschikt voor het assembleren 
van produkten in kleine series, hetgeen een gunstig effect heeft op de integrale productiviteit 
van de cel. Dit wordt in paragraaf 7.4 middels simulatie experimenten aangetoond. Een 
belangrijke voorwaarde is echter dat het kwaliteitsniveau van de ingaande componenten en 
subassemblies hoog is en dat deze op pallets aangeleverd dienen te worden. Het vullen van 
de pallets gaat gepaard gaat met relatief hoge arbeidskosten. De totale arbeidskosten worden 
enigszins gecompenseerd door de sterke reductie van jams, vanwege het gebruik van 
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overwegend pallets als aanvoersystemen. Voorts is manuele omstelling van deze cel, ten 
behoeve van het assembleren van het gehele stekkervariant, zeer beperkt. Systeemomstelling 
omvat hier voornamelijk het wisselen van pallets voor verschillende sub-batchgroottes. 
Teneinde de omsteltijd en het aantal verschillende pallets te reduceren dienen de pallet
afmetingen afgestemd te zijn op de maximale sub-batchgrootte. De taakinhoud van de 
operator omvat voornamelijk het vullen van componenten- en subassembly-pallets, het 
afvoeren van assemblies en het eventueel afstellen van systeemcomponenten. Dit vernuftig 
concept staat bekend als het sub-batch principe [Arnström et al, 1987). Een interessante 
variant van deze opstelling is: elke pallet in de componenten en subassembly loop vooraf 
laten gaan door een pallet met bijbehorende grijper, die eerst door de robot wordt opgepakt 
en binnen handbereik wordt geplaatst. Deze variant is uitermate geschikt voor het assemble
ren van een groot aantal verschillende produktvarianten in overwegend kleine series. 

Systeemstructuur 5 

Systeemstructuur 5 is in figuur 7 .20 weergegeven. Het wordt gekenmerkt door toepassing 
van verplaatsbare robots en vast opgestelde aanvoersystemen. Het systeem bestaat uit twee 
robots die elk op een Automated Guided Vehicle (AGV) zijn bevestigd. Een AGV is een 
onbemand voertuig dat zijn weg op de werkvloer vindt via een geleidingssysteem. Deze 
voertuigen hebben over het algemeen een hoge flexibiliteit ten aanzien van routing en 
bewegingsvolgorde en zijn daarom beter inzetbaar in assemblagesystemen waarin meerdere 
cellen worden aangedaan. In deze systeemstructuur is sprake van slechts één route, 
waardoor de keuze van een portaal of slede economisch gunstiger is dan een AGV. Deze 
dure oplossing heeft daarom een ongunstige invloed op de integrale productiviteit van deze 
assemblagecel, zie paragraaf 7.5. Als voorbeeld is hier eveneens uitgegaan van een sub
batch van 12 stekkers. Hiertoe staan 12 fixtures op de AGV's opgesteld. Onder elke fixmre 
is een schroefautomaat bevestigd, voor het assembleren van schroef 5 in stekker 1. De 
overige systeemcomponenten komen overeen met die van systeemstructuur 3. Als afvoer
systeem is hier gekozen voor een transportbaan. 

De assemblageprocedure is hierbij als volgt: nadat AGV A op de werkplek is gepositioneerd 
en gefixeerd worden de assemblagehandelingen verricht, teneinde 12 stekkers samen te 
stellen. Na voltooiing van 12 acceptabele stekkers verplaatst de AGV zich naar de afvoer
positie, waar de robot met de laatst gehanteerde grijper de gerede stekkers afvoert. Tijdens 
deze verplaatsing wordt AGV B snel op de werkplek gepositioneerd, waarna de assemblage
handelingen worden herhaald. De werkplek is ten behoeve van een nauwkeurige positio
nering van de AGV' s voorzien van conische pennen op de vloer. Ten behoeve van een hoge 
beschikbaarheid van de cel dienen de accu's van de AGV's niet gedurende de operationele 
tijd te worden opgeladen. Dit geldt ook voor systeemstructuur 6. De taakinhoud van de 
operator komt hierbij vrijwel overeen met de operatortaken behorende bij systeemstructuur 
3. 
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Figuur 7.20: Systeemstructuur 5 

Systeemstructuur 6 

Systeemstructuur 6 is in figuur 7. 21 weergegeven. Het wordt gekenmerkt door de verplaats
baarheid van zowel de robots als de aanvoersystemen. Het systeem bestaat uit drie robots 
die elk zijn bevestigd op een AGV. Evenals bij systeemstructuur 4 worden ook hierbij de 
componenten en subassemblies met behulp van pallets aangevoerd. Deze staan op de AGV's 
opgesteld, in de volgorde waaril) ze geassembleerd worden. Het hanteren vindt bij robot 
A plaats met behulp van een multigripper (bestaande uit drie grijpers), bij robot B met een 
vaste grijper en bij robot C met een multifunctionele grijper. Voorts is robot C voorzien 
van een schroevedraaierunit, die vast aan de robotarm (naast de grijper) is bevestigd, ten 
behoeve van de assemblage van schroef 5 in stekker 2. De assemblagehandelingen vertonen 
grote overeenkomst met die van systeemstructuur 4. Als voorbeeld is hier eveneens gekozen 
voor een sub-batch van 12 stekkers. Hiertoe is gebruik gemaakt van 12 vast opgestelde 
fixtures en 12 produktdelen per pallet op de AGV's. Onder elke fixture is een schroef
automaat bevestigd, voor het assembleren van schroef 5 in stekker 1. 
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De assemblageprocedure is hierbij als volgt (zie figuren 7.7 en 7.21): nadat AGV A op 
de werkplek is gepositioneerd en gefixeerd wordt een subassembly behuizing van pallet 1 
met de eerste grijper van de multigripper opgepakt en op de eerste fixture geplaatst. Dit 
wordt herhaald totdat een behuizing op alle 12 fixtures is geplaatst. Vervolgens wordt de 
tweede grijper van de multigripper geïndexeerd, teneinde op dezelfde wijze subassembly 
zekeringklem (5) samen te voegen. Op overeenkomstige wijze wordt pin 1 (4) met behulp 
van de derde grijper van de multigripper samengevoegd. Na assemblage van de laatste pin 
1 verplaatst de AGV zich naar het pallet-vulstation, teneinde gevulde pallets op te halen. 
Tijdens deze verplaatsing wordt AGV B snel op de werkplek gepositioneerd, waarna op 
analoge wijze de zekering (6) en subassembly pin 2 (2) met behulp van een multifunctionele 
grijper worden samengevoegd. Subassembly pin 3 (3) en het deksel (8), die zich op AGV 
C bevinden, worden op overeenkomstige wijze samengevoegd, waarna de sub-batch is 
voltooid. Defecte assemblies worden met dezelfde grijper opgepakt en in de uitval-/ afvalbak 
gelegd. De acceptabele assemblies worden in deze opstelling met behulp van een transport
baan afgevoerd. De werkplek is ten behoeve van een nauwkeurige positionering van de 
AGV's voorzien van conische pennen op de vloer. 
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Dit concept heeft, vanwege de beperkte systeemomstellîng, een hoge flexibiliteit en is 
daardoor geschikt voor het in kleine series assembleren van verschillende produktvarianten. 
De hoge kapitaalinzet heeft echter een nadelige invloed op de productiviteit van deze cel, 
zie paragraaf 7.4.3. Voorts is dit systeem, evenals systeemstructuur 4, gevoelig voor het 
kwaliteitsniveau van de ingaande componenten en subassemblies. Het optreden van jams 
is in deze opstelling beperkt vanwege het gebruik van overwegend pallets als aanvoer
systeem. Dit geldt ook voor systeemstructuur 4. De taakinhoud van de operator komt 
vrijwel overeen met de operatortaken behorende bij systeemstructuur 4. 

In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de bepaling van de integrale 
productiviteit van de zes geconcipieerde asemblagecellen met behulp van de computer. 

7 .4 Systeemsimulatie 

7.4.1 Inleiding 

De ontwerpstap systeemsimulatie omvat het analyseren van de perfonnance van de 
ontwikkelde systeemstructuren, teneinde een oordeel te kunnen vormen over de eigen
schappen van het assemblagesysteem-in-wording. Vanwege de complexiteit van robot
assemblagesystemen is computersimulatie hierbij onontbeerlijk. Simulatie omvat hier het 
nabootsen van het gedrag van geconcipieerde robotassemblagesystemen met behulp van de 
computer. Hiertoe dient eerst een model van het assemblagesysteem te worden ontwikkeld, 
hetgeen een vereenvoudiging van de realiteit is. De opbouw van het simulatiemodel en het 
uitvoeren van simulatie experimenten zijn in de volgende fasen te onderscheiden: 

1. Het definiëren van het model van het assemblagesysteem en de performance
indicatoren; 

2. Het verzamelen van noodzakelijke data; dit bepaalt in hoge mate de waarde van de 
simulatieresultaten. 

3. Het ontwerpen en programmeren (coderen) van het model; hiertoe is een ruim 
aanbod van modelleertechnieken en simulatietalen beschikbaar [Ekere en Hannam, 
1989]. 

4. Het valideren van het model; hierbij wordt nagegaan of het model in voldoende mate 
aan de realiteit beantwoordt. 

5. Het uitvoeren van simulatie experimenten en het interpreteren van de resultaten. 
Dit wordt hier geïllustreerd aan de hand van de ontwikkelde systeemstructuren voor 
het assembleren van het stekkerassortiment, zie figuur 7.6. Het doel van de 
simulatie experimenten is in de eerste plaats het bepalen van de integrale 
productiviteit van de geconcipieerde assemblagecellen. Deze informatie vormt in 
de evaluatiestap (zie figuren 3.5 en 3.6) het uitgangspunt bij zowel het vergelijken 
van de verwachte systeemeigenschappen met eventuele normatieve informatie in het 
programma van eisen (gewenste systeemeigenschappen) als bij de keuze van de 
meest optimale systeemstructuur. 

Deze paragraaf omvat een beschrijving van de fasen drie tot en met vijf. Fase l is in het 
voorgaande reeds beschreven. De simulatiedata voor het uitvoeren van simulatie experi
menten (fase 2) zijn in bijlage E opgenomen. 
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7.4.2 Het simulatiemodel 

Bij de ontwikkeling van simulatiemodellen is onderscheid te maken in discrete simulatie 
en continue simulatie. Bij discrete simulatie worden discrete systeemtoestanden gesimuleerd, 
terwijl het bij continue simulatie meestal gaat om de simulatie van continu variabele 
systeemtoestanden. In dit onderzoek staat discrete simulatie centraal. Het ontwerp van het 
discrete simulatiemodel is hier gebaseerd op zowel de systeembenadering (zie hoofdstuk 
3) als het ontwikkelde productiviteitsmodel (zie paragraaf 7.3). De systeemcomponenten 
worden in dit model onderscheiden in tijdelijke en permanente componenten, zie figuur 3. 2. 
Tijdelijke componenten omvatten de ingaande produktcomponenten en subassemblies 
(materiestroom), alsmede de te assembleren jobs (informatiestroom). Een job bestaat uit 
een batch van identieke produkten die door het assemblagesysteem geassembleerd moet 
worden. Van iedere job is bekend welke assemblagehandelingen, in welke volgorde verricht 
moeten worden en de benodigde omsteltijd voor het assembleren van deze job. Permanente 
componenten zijn, in tegenstelling tot tijdelijke componenten, blijvend in het systeem 
aanwezig. Deze hebben hier betrekking op onder meer robot(s), aan- en afvoersystemen, 
transportsystemen, etc. Ook de systeemstructuur wordt in het model vastgelegd, door 
beschrijving van de relaties tussen de genoemde systeemcomponenten. 

Het ontwerp en het programmeren van het simulatiemodel omvatten het definiëren van de 
mogelijke toestanden waarin het assemblagesysteem zich kan bevinden en de beschrijving 
van het gedrag van het model in de tijd. Over het algemeen maakt men hierbij onderscheid 
in de volgende drie beschrijvingswijzen: 

1. Eventbeschrijving; beschrijving van alle toestandsveranderingen van het systeem op 
tijdstippen dat bepàalde gebeurtenissen (events) kunnen plaatsvinden. 

2. Activiteitenbeschrijving; beschrijving van de activiteiten (handelingen/acties) die in 
het systeem voor kunnen komen, met de bijbehorende voorwaarden waaraan voldaan 
moet zijn om die activiteit uit te kunnen voeren. 

3. Procesbeschrijving. Beschrijving van de toestandsveranderingen van het systeem 
op basis van zowel de activiteiten die componenten uit dezelfde klasse uit kunnen 
voeren als de interacties met de overige componenten. 

Deze beschrijvingswijzen hebben elk bepaalde voor- en nadelen. Zo is het programmeer
werk bij eventbeschrijving complexer dan bij activiteiten- en procesbeschrijving, terwijl 
de procesbeschrijving relatief eenvoudig overdraagbaar en documenteerbaar is. De meeste 
simulatietalen zijn gebaseerd op één of een combinatie van de bovengenoemde beschrij
vingswijzen. Ekere en Hannam [1989) geven een overzicht van de meest gebruikte discrete 
simulatietalen, ingedeeld naar de beschrijvingswijze. Voor het ontwerpen en programmeren 
van het simulatiemodel van robotassemblagecellen is hier gebruik gemaakt van de discrete 
simulatietaal ExSpect (Excutable Specification tool) [Hee van et al, 1991]. 
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ExSpect 

ExSpect berust op procesbeschrijving. In deze taal zijn de interacties tussen de systeem
componenten gebaseerd op een variant van coloured Petri nets. Het simulatiemodel dat op 
basis van het gebruik van ExSpect ontstaat, bestaat uit processors, channels, stores en 
systems. Deze bouwstenen worden met behulp van symbolen weergegeven, zie figuur 7 .22. 

~ p $ Q 
processor channel store system 

Figuur 7.22: ExSpect-symbolen 

Een processor berekent, op basis van de waarde van de tokens op de ingangschannels en 
de stores, de waarde van de tokens die (eventueel met een zekere vertraging) naar de 
uitgangschannels worden afgevuurd. De waarde van de stores kunnen hierbij worden 
aangepast. Een token bevat informatie ter activering van een processor. De systeemtoestand 
verandert als gevolg van een vuuractie in de processor. Dit vindt alleen plaats indien alle 
ingangschannels een token bevatten en als de waarde van de tokens aan de eventueel 
gedefinieerde preconditie voldoet. De channels en stores geven, op basis van de hierin 
aanwezige informatie, de systeemtoestand aan. Een system is een verzameling van 
processors, channels en stores. Dit biedt de mogelijkheid het simulatiemodel op 
hiërarchische en modulaire wijze op te bouwen, waardoor geleidelijk meer detail kan 
worden weergegeven. Dit komt ten goede aan de eenvoud en overzichtelijkheid van het 
model. 

Het ontwerp van het simulatiemodel 

Op basis van de genoemde bouwstenen van ExSpect hebben we een algemeen simulatie
model ontwikkeld, ten behoeve van het kwantificeren van de performance-indicatoren van 
uiteenlopende robotassemblagecellen, zie figuur 7.23. Terwille van de overzichtelijkheid 
is dit model op het hoogste abstractieniveau weergegeven met behulp van alleen systems 
en channels. Ten behoeve van een eenvoudige interpretatie van dit model zijn hierin de 
meeste systems als processen weergegeven. Elk channel is in het model van een letter 
voorzien, terwijl de interacties (interfaces) tussen channels en systems met behulp van pijlen 
zijn weergegeven. 
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aanvoeren afstellen 

cel besturing 

hanteren afvoeren 

samenvoegen controleren 

Figuur 7.23: Simulatiemodel van robotassemblagecellen 

De systems in het model representeren de volgende systeemfuncties (zie figuur 7 .23): 

verwerken van jobs (assemblageplanning); frequentie waarmee orders worden 
toegevoegd, aantal orders, aantal produktvarianten per order, batch-groottes, 
assemblagevolgorde per batch en de bijbehorende omsteltijden. 
verrichten van assemblagehandelingen; het uitvoeren van de orders door het 
verrichten van de handelingen aanvoeren, hanteren, samenvoegen, controleren, 
afvoeren, speciale processen en afstellen. 
besturen van de assemblagecel. Besturen en coördineren van de assemblage
handelingen op basis van de ingevoerde jobs. 

Verklaring van het simulatiemodel (figuur 7.23) 

De invoer van het model bestaat uit zowel jobs als ontwerpparameters van de verschillende 
geconcipieerde assemblagecellen. De hieraan gerelateerde attribuutwaarden zijn in stores 
(in de systems) opgeslagen, zie bijlage E. De celbesturing bepaalt het verloop van het 
assemblageproces op basis van de jobs die vanuit de assemblageplanning via channel A 
worden ingevoerd. De terugmelding van gerede assemblies en storingstijden vindt via 
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channel B plaats. De jobs worden In dit model continu ingevoerd totdat de jaarlijkse 
beschikbare tijd (T10i) wordt bereikt, zie formule (8) in paragraaf 7.2.1.3. In het model zijn 
alle assemblagehandelingen en ook alle genoemde assemblagestrategieën opgenomen, 
teneinde het model algemeen te kunnen toepassen voor verschillende robotassemblagecellen. 
Het inlezen en terugmelden van procesgerelateerde informatie vindt via de channels C tot 
met P plaats, zie figuur 7.23. Na uitvoering van de laatste job wordt de uitvoer van het 
model bepaald. Deze omvat de waarden van de gedefinieerde performance-indicatoren; 
cyclustijd, capaciteit, beschikbaarheid en integrale productiviteit. 

Programmeren van het simulatiemodel 

Omdat ExSpect een specificatie- en simulatietaal is, is het programmeren van het simulatie
model beperkt tot het schrijven van een aantal specifieke routines [Drimmelen van, 1993]. 
Deze routines bevatten een beschrijving van: het ontwikkelde productiviteitsmodel, de 
assemblageplanning, de assemblagehandelingen, de assemblagestructuur, de assemblage
strategieën, de celbesturing, storingsgeneratoren voor proces- en systeemstoringen, het 
bewegingsalgoritme van de robot en de synchronisatie bij het gebruik van meerdere robots 
in de cel (teneinde botsing tussen de robots te vermijden). De attribuutwaarden van de 
verschillende componentklassen zijn in bijlage E opgenomen. Voor het bepalen van de 
waarden van de stochastische variabelen is gebruik gemaakt van de in ExSpect aanwezige 
algoritmen van theoretische kansverdelingsfuncties. 

De orders worden via de assemblageplanning volgens een vast patroon aan het assemblage
systeem aangeboden. Iedere order bezit een set attributen die van belang is voor het 
kwantificeren van de genoemde performance-indicatoren. De cyclustijd van de cel wordt 
in het model berekend op basis van de uitgevoerde assemblagehandelingen. De hanteer
handelingen van de robot zijn hiertoe onderverdeeld in de volgende bewegingstypen: gross 
motion, intelface motion en fine motion, zie figuur 5.13. De bewegingsafstanden worden 
bepaald door de positie van de verschillende celcomponenten ten opzichte van de robot
basis, zie tabel E8 in bijlage E. Deze afstanden beïnvloeden in hoge mate de cyclustijd van 
de robot, zie figuur 5 .17. Teneinde de gross motion time van de SCARA-robot (Bosch
SR800) automatisch te kunnen bepalen, is ook het empirisch bepaalde bewegingsalgoritme 
(weg-tijd functie) van deze robot geprogrammeerd, zie bijlage E. Zoals in paragraaf 5.3 
is aangegeven wordt de cyclustijd van de cel mede bepaald door de samenvoegtijd, 
controletijd, transporttijd, grijperwisseltijd en de tijd die gepaard gaat met het openen en 
sluiten van de robotgrijper. De kwantificering van deze tijden, alsmede van de omsteltijden 
en hersteltijden van storingen is op praktijkcases gebaseerd, zie bijlage E. De informatie 
met betrekking tot het kwaliteitsniveau van de ingaande componenten is mede afgeleid van 
Boothroyd [ 1992]. De hieraan ten grondslag liggende processtoringen zijn behalve van het 
kwaliteitsniveau van de ingaande materialen ook afhankelijk van de toegepaste aanvoer
systemen, zie tabellen E3 en E4 in bijlage E. 

De variabelen die betrekking hebben op de systeemstoringen (met uitzondering van AGV
storingen) zijn gekwantificeerd op basis van onze bevindingen binnen Philips Components, 
zie tabel E7 en figuur 1 in bijlage E. De economische variabelen zijn mede op eigen 
praktijkervaring gebaseerd [Rampersad, l 989a en l 990c] . De produktiewaarden van de 
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stekkers zijn fictief beschouwd. Een aantal variabelen zijn direct uit de op schaal getekende 
systeemstructuren afgeleid, zoals de X-, Y-coördinaten van de verschillende celcomponenten 
ten opzichte van de robot-basis, het benodigde vloeroppervlak, alsmede het aantal en type 
systeemcomponenten. 

Valideren van het simulatiemodel 

Om de geldigheid van het ontwikkelde simulatiemodel te waarborgen is het model, vóór 
de uitvoering van de simulatie experimenten, gevalideerd. Dit vond op de volgende twee 
manieren plaats: 

1. Het vergelijken van het gedrag van bepaalde permanente componenten in het model 
met bestaande systeemcomponenten; immers, zoals uit het voorgaande blijkt zijn 
de verschillende systeemstructuren ontwikkeld op basis van standaard en modulaire 
systeemcomponenten, waarvan het gedrag van te voren bekend is. 

2. Het modelleren en simuleren van een bestaande robotassemblagecel, met hetzelfde 
type SCARA-robot (Bosch-SR800}. Hierbij is uitgegaan van de robotassemblagecel 
in het CIM-Centrum Delft, die gebruikt wordt voor het assembleren van wand
klokken. 

7 .4.3 Simulatie experimenten 

De ontwikkelde systeemstructuren zijn met behulp van het simulatiemodel gesimuleerd, 
teneinde een oordeel te kunnen vormen over het technische en economische gedrag van deze 
systemen. Figuur 7.24 toont een impressie van enkele windows van ExSpect op het 
beeldscherm van de computermonitor. Om betrouwbare waarden van de systeemperfor
mance te verkrijgen zijn meerdere simulatieruns uitgevoerd, waarbij de ingevoerde jobs 
voor de zes systeemstructuren gelijk zijn gehouden. De performance-indicatoren zijn per 
simulatierun van twee weken bepaald en vervolgens geëxtrapoleerd naar de beschouwde 
periode van één jaar. De simulatieresultaten in tabel 1 omvatten het gemiddelde van de 
afzonderlijke runs en de spreiding van de resultaten. Deze resultaten zijn gebaseerd op een 
drie-ploegen dienst, zie bijlage E. De Integrale Productiviteit van de verschillende systeem
structuren is in figuur 7.25 weergegeven. Figuren 7.26 en 7.27 tonen het verloop van de 
integrale productiviteit van de verschillende systeemstructuren als functie van respectievelijk 
de batchgroote en het kwaliteitsniveau van de ingangsmaterialen. 
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Figuur 7 .24: Een impressie van enkele windows van ExSpect op het beeldscherm 

Systeem- Cyclustijd Beschikbaarheid Celcapaciteit Integrale 
stmctuur [sec] [assembliesljr] Productiviteit 

l 124 0,95 +l-0,03 174194 0,79 +!- 0,02 

2 71 0,90 +1- 0,05 304225 1,09 +1- 0,03 

3 123 0,93 +/- 0,04 1 175610 0,80 +1- 0,03 

4 84 0,97 +I· 0,02 257143 1,15 +/- 0,02 

s 89 0,91 +!- 0,03 242697 0,80 +/- 0,02 

6 91 0,97 +!- 0,02 237363 0,73 +/- 0,02 

Tabel 1: Pelformance-indicatoren systeemstructuren 
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Figuur 7.25: Integrale productiviteit systeemstructuren 
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Figuur 7.27: Integrale productiviteit als functie van het kwaliteitsniveau 
ingangsmaterialen 
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De berekende waarde van de integrale productiviteit omvat de voorspelde (verwachte) 
eigenschap van de desbetreffende systeemstructuur, zie figuur 3.5. Deze eigenschap vormt 
in de volgende ontwerpstap het uitgangspunt bij enerzijds het al dan niet herzien van het 
ontwerp (systeemsynthese), het programma van eisen (systeemeigenschappen) en/of de 
assemblagemethode (analyse) en anderzijds de keuze van één uit de verschillende ontwerp
alternatieven. 

7 .S Systeemevaluatie 

Systeemevaluatie omvat het bepalen van de waarde van de ontwikkelde systeemstructuren. 
Hiertoe dienen de verwachte systeemeigenschappen vergeleken te worden met de gewenste 
systeemeigenschappen (specificl\tÎes van de systeemperformance, zie figuur 3.5). De 
verwachte systeemeigenschap komt hier overeen met de berekende integrale productiviteit 
(IP). 

Zoals uit tabel 1 en figuur 7.25 blijkt is de IP van de systeemstructuren l, 3, 5 en 6 kleiner 
dan één (de output is lager dan de input), hetgeen betekent dat deze ontwerpalternatieven 
economisch niet rendabel zijn. Systeemstructuur 2 heeft, ondanks de korste cyclustijd (71 
seconden) en de hoogste celcapaciteit (304225 assemblies per jaar), zie tabel 1, een lagere 
IP dan systeemstructuur 4. Dit is het gevolg van de lagere beschikbaarheid van systeem-
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structuur 2 (vanwege relatief lange omstel- en processtoringstijden), in samenhang met een 
hoger kapitaalgebruik. De IP van systeemstructuur 4 is het hoogst (1.15). Hieraan liggen 
ten grondslag: het laagste kapitaalgebruik, een relatief korte cyclustijd, een hoge beschik
baarheid (vanwege minimale omstel- en jamtijden) en een relatief hoge celcapaciteit, zie 
tabel 1. 

Zoals uit figuur 7. 26 blijkt neemt de IP toe naarmate de batchgrootte toeneemt. De totale 
jaarlijkse omsteltijd neemt immers af bij een toenemende batchgrootte, waardoor minder 
systeemstilstand optreedt en zodoende meer stekkers geassembleerd (verkocht) kunnen 
worden. Uit de figuur blijkt dat systeemstructuur 4 bij een gemiddelde batchgrootte kleiner 
dan ca. 70 stekkers, economisch niet rendabel is. Uit figuur 7.26 blijkt ook dat de IP van 
systeemstructuren 4 en 6, vanwege de relatief korte omsteltijden, minder gevoelig zijn voor 
verandering van de batchgrootte dan de overige systemen. 

Uit figuur 7 .27 blijkt dat de IP afneemt naarmate de kwaliteit van de ingangsmaterialen 
afneemt (toename van factor x). Het aantal defecte assemblies neemt immers toe (de 
verkoopbare output neemt at) naarmate de kwaliteit afneemt. Uit de figuur valt ook af te 
leiden dat systeemstructuur 4 bij x > 3% economisch niet rendabel is. 

Tabel 2 toont de IP van systeemstructuur 4 in relatie tot het aantal ploegen. Hieruit blijkt 
dat dit ontwerpalternatief bij één ploeg economisch niet rendabel is. 

Aantal ploegen 2 3 4 

Aantal 
uren/ploeg 

Tabel 2: 

8 8 8 5,5 

5 5 5 7 

0,87 

Integrale Productiviteit van systeemstructuur 4 gerelateerd 
aan het aantal ploegen 

Zoals uit figuur 7. 28 blijkt is systeemstructuur 4 (bij een drie-ploegen dienst) economisch 
niet rendabel indien de gemiddelde produktiewaarde van de stekkers lager is dan Hfl 1,83-. 
Bij een lagere produktiewaarde zal manuele of gemechaniseerde assemblage overwogen 
moeten worden, in samenhang met het gebruik van kunststof spuitgiettechnieken. Het 
assembleren in lage-lonen landen behoort ook tot de mogelijke opties. 

Ter illustratie van het ontwerpproces en op grond van de simulatieresultaten wordt de 
beslissing genomen (ontwerpstap 5, zie figuren 3.5 en 3.6) om systeemstructuur 4 (zie 
figuur 7.19) nader uit te werken. Dit resulteert in de ontwikkeling van de systeemlayout, 
hetgeen in de volgende paragraaf nader aan de orde komt. 
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Figuur 7.28: Integrale Productiviteit van systeemstructuur 4 als functie 
van de gemiddelde produktiewaarde van de stekkers 

7 .6 Systeemlayout 

De systeemlayout omvat een geordende plaatsing van concrete systeemcomponenten in de 
ruimte binnen het assemblagesysteem. Het betreft de detaillering van de geselecteerde 
systeemstructuur, waarbij de locatie van en de relaties tussen gedimensioneerde concrete 
systeemcomponenten in detail worden bepaald. Zoals uit figuur 7 .5 blijkt hebben het 
produktassortiment en de assemblagestrategie een belangrijke invloed op de conceptuele 
systeemlayout. Zo heeft het aantal produktvarianten een belangrijke invloed op de omstel
flexibiliteit van het systeem, terwijl de keuze van deze systeemcomponenten invloed heeft 
op het ruimte-beslag in de cel. 

Computersimulatie kan ook in deze ontwerpstap nuttig worden gebruikt, teneinde het 
systeemgedrag nader te analyseren en op basis hiervan de conceptuele systeemlayout te 
optimaliseren. Computersimulatie omvat in deze ontwerpstap het in detail nabootsen van 
het systeemgedrag met behulp va,n een robotsimulatiesysteem. Dit betreft hard- en software 
voor het grafisch (over het algemeen 3 Dimensionaal) simuleren van robotsystemen. 
Evenals bij discrete simulatie (zie paragraaf 7.5) dient ook hierbij een aantal fasen te 
worden doorlopen. Deze zijn onder te verdelen in: 

Het definiëren van het model van de systeemlayout; de meeste robotsimulatie
systemen bieden de mogelijkheid de layout op te bouwen uit CAD-data bestaande 
uit 3D solid models van zowel permanente systeemcomponenten als de te 
assembleren produkten. Teneinde grafische animatie van de robotbewegingen te 
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kunnen uitvoeren wordt meestal ook de kinematica en de besturing van de robot 
gemodelleerd. 
Het programmeren van zowel de robot als de gehele periferie; 
Het uitvoeren van simulatie experimenten; grafische animatie van robotbewegingen, 
met detectie van botsingen tussen robot en periferie, alsmede analyse van onder 
meer de cyclustijd van het systeem, de bereikbaarheid van bepaalde robotposities 
en het werkbereik van de robot. 
Het optimaliseren van de conceptuele systeemlayout. Op basis van de simulatie 
experimenten kunnen onder meer de assemblagestructuur, de cyclustijd van het 
systeem, de bereikbaarheid van de robot, de veiligheid van het personeel en het 
aantal produktdragers worden geoptimaliseerd. Dit resulteert tot de uiteindelijke 
systeemlayout. 

Figuur 7 .29 toont de samenhang tussen discrete simulatie van de alternatieve systeem
structuren en grafische 30-simulatie van de systeemlayout. 

. Jobs 

• Produkidata 
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- solid models van 

-~~ 
- geometrie robot r 

• Kinematica robot 
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. Capaciteit 

. Beachikbaalheid 

• Integrale productiviteit 

' J Systeemselectie ' 

Figuur 7.29: Samenhang tussen discrete simulatie en grafische 3D-simulatie 
van robotassemblagecellen 
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Voor het 3D-simuleren van robotsystèmen is een ruim aanbod van robotsimulatiesystemen 
beschikbaar, zoals Robcad, Grasp, Robsim, Smart, etc. [Wloka, 1991]. In het kader van 
dit onderzoek is gebruik gemaakt van Robcad. Robcad is een geavanceerd 3D-software
pakket dat zowel voor het ontwerpen als voor het off-line programmeren van robotsystemen 
kan worden gebruikt. Van ontwerpalternatief 4 is de conceptuele systeemlayout in Robcad 
gemodelleerd op basis van 3D-solid models, zie figuur 7 .30. Een aantal systeem
componenten, waaronder de SCARA-robot (Bosch-SR800) en de robotgrijpers, is hierbij 
geselecteerd uit een database binnen Robcad. Figuren 7.31 en 7.32 tonen respectievelijk 
een wire frame en een solid model afbeelding van de conceptuele systeemlayout. 



Flguur 7 .30: Systeemstructuur 4 getn(J(Jelleerd in Robcod 
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De conceptuele systeemlayout (zie figuren 7.31 en 7.32) is mede door toepassing van 
Robcad geoptimaliseerd, waarbij de volgende verbeteringen zijn aangebracht: 

Het grijpermagazijn is 10 cm lager opgesteld in combinatie met de keuze van een 
SCARA-robot met een verlengde Z-as (Hfl. 5000,- hogere investeringskosten), 
teneinde botsing tussen de robotarm en dit magazijn te vermijden; 
De componenten en assembly loop en de fixture loop zijn dichter bij elkaar ge
plaatst, teneinde de cyclustijd te reduceren; de afstand tussen deze twee transport
systemen is 40 cm verkort, zie figuren 7.31 en 7.33. Figuur 7.33 toont een wire 
frame afbeelding van de uiteindelijke systeemlayout, met de nieuwe bemating. 
De componenten en subassembly loop is van een extra aanvoerbaan voorzien, 
teneinde de vertragingstijd bij het aanvoeren van componenten en subassemblies te 
reduceren, hetgeen de cyclustijd gunstig beïnvloedt. Om dezelfde reden is de 
fixtureloop 30 cm smaller gekozen, zie figuren 7.31 en 7.33. De totale kosten van 
transportsystemen zijn hierdoor met Hfl. 2000,- toegenomen. 

Deze aanpassingen beïnvloeden zowel de systeeininput (kapitaal- en miscellaneouskosten) 
als de systeemoutput (produktiewaarde van het aantal acceptabele assemblies). Ter 
kwantificering van de verbeteringsgraad · is ook de integrale productiviteit van de 
geoptimaliseerde systeemlayout met behulp van het discrete simulatiemodel (ExSpect) 
bepaald. De overige simulatiedata (zie bijlage E) zijn hierbij gelijk gebleven. De 
performance-indicatoren van de uiteindelijke systeemlayout zijn in tabel 3 weergegeven. 
Hieruit blijkt dat de performance van deze layout verbeterd is. Het productiviteitskental 
van de uiteindelijke systeemlayout bedraagt nu 1.20, hetgeen een verbetering van 4.3% 
betekent. 

Cyclustijd 
[sec 

79 

Beschikbaarheid 

0,98 +!- 0,02 

Celcapaciteit 
[assemblies/jr] 

Tabel 3: Performance-indicatoren van de uiteindèlijke systeemlayout 

Integrale 
Productiviteit 

1,20 +/- 0,02 

Figuren 7.34 en 7.35 tonen een solid model weergave van de uiteindelijke systeemlayout. 
Deze systeemlayout vertoont grote overeenkomst met het MARK II-systeem, dat in 1987 
door de Zweedse onderzoekinstituten KHT en IVF is gerealiseerd [Arnström en Gröndahl, 
1987]. De hoge performance van dit systeem blijkt uit de verschillende publicaties omtrent 
dit nieuwe assemblageconcept, zie onder meer Amström en Gröndahl [1987 en 1988] en 
Heemskerk [1990]. 

Zoals uit het ontwikkelde ontwerpmodel blijkt dient men, voordat tot realisatie wordt 
overgegaan, de functionele specificaties van de systeemcomponenten in detail te formuleren, 
de uiteindelijke systeemlayout nader te dimensioneren en het gehele project te 
documenteren. Deze ontwerpactiviteiten dienen in samenhang met de analyse van de 
produkt- en procesvariabelen ontplooid te worden, hetgeen deel uit maakt van de volgende 
ontwerpfase, zie figuur 3.6. 
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Figuur 7.34: Solid model afbeelding van de uiteindelijke systeemlayout (weergave 1) 



Figuur 7.35: Solid model afbeelding van de uiteindelijke systeemlayout (weergave 2) 
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Hoofdstuk 8 

Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Conclusies 

Het integrale assemblagemodel vormde het uitgangspunt bij de ontwikkeling van een 
ontwerpmodel ten behoeve van het ontwerpen van robotassemblagecellen. Dit model wordt 
gekenmerkt door een concentrisch ontwerpproces, waarbij het assemblagesysteem parallel 
en simultaan met de analyse en het eventuele redesign van zowel het produkt als het 
assemblageproces wordt ontwikkeld. Zoals uit het voorgaande blijkt bestaat er een sterke 
interactie tussen de eigenschappen van het produkt, het assemblageproces en het assem
blagesysteem. De eigenschappen van het assemblageproces is te beschouwen als een functie 
van de eigenschappen van zowel het produkt als het assemblagesysteem: 

<assemblageproces> = f( <produkt >, <assemblagesysteem>) 

De functie f specificeert de relatie tussen enerzijds de eigenschappen van het assemblage
proces en anderzijds de eigenschappen van zowel het produkt als het assemblagesysteem. 
Deze functie beschrijft de complexiteit van het assemblageproces. 

De hieraan ten grondslag liggende nieuwe ontwerpbenadering wijkt af van traditionele 
ontwerpmethoden, waarbij verschillende ontwerpactiviteiten over het algemeen sequentieel 
en onafhankelijk van elkaar worden ontplooid. De ervaring leert en uit de literatuur blijkt, 
dat dit veelal leidt tot hogere ontwerpinspanningen, hetgeen resulteert in een langere 
doorlooptijd van het ontwikkelproces en hogere ontwikkelkosten. In het ontwikkelde 
ontwerpmodel verloopt het ontwerpproces concentrisch; parallel en simultaan met de 
analyse en het eventuele redesign van zowel het produkt als het assemblageproces. Ter 
ondersteuning van het ontwerpproces hebben we daarnaast de volgende ontwerpgereed
schappen ontwikkeld, voor het systematisch doorlopen van de verschillende stappen in het 
ontwerpmodel: 

Het DFA-huis, ten behoeve van het integraal analyseren en optimaliseren van zowel 
het produkt- als het procesontwerp; Aan de hand van een voorbeeld is aangetoond 
dat het gebruik van het DFA-huis ten goede komt aan een hogere kwaliteit van het 
produkt- en procesontwerp. 
Een integraal productiviteitsmodel, als onderdeel van een discreet simulatiemodel 
van robotassemblagecellen, teneinde een oordeel te kunnen vormen over de 
technische en economische eigenschappen van het assemblagesysteem-in-wording; 
aangetoond is dat het ontwikkelde productiviteitsconcept een goed inzicht biedt in 
het effect van bepaalde oplossingen, in relatie tot het ontwerpprobleem. Voorts kan 
worden geconcludeerd dat dit model de mogelijkheid biedt verschillende ontwerp
alternatieven op objectieve wijze te beoordelen. 
Een symbolenset voor het ontwerpen van robotassemblagecellen, teneinde de 
functionele opbouw van deze systemen op een overzichtelijke wijze te kunnen 
weergeven. Uit het behandelde voorbeeld blijkt dat het gebruik van de ontwikkelde 
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symbolen ten goede komt aan de eenvoud van het syntheseproces en aan de over
zichtelijkheid van de functionele opbouw van robotassemblagecellen. 

Op grond van de bereikte resultaten door toepassing van het ontwikkelde concentrische 
ontwerpmodel voor het assembleren van het stekkerassortiment, kan worden geconcludeerd 
dat het gebruik van dit model ten goede komt aan een betere beheersbaarheid van het 
ontwerpproces en een hoge ontwerpkwaliteit. Voorts blijkt hieruit dat het parallel en 
simultaan ontplooien van de verschillende ontwerpactiviteiten, in samenhang met de juiste 
assemblagestrategie, tot vernuftige assemblageconcepten kan leiden, die afgestemd zijn op 
de steeds strenger wordende markteisen, zoals grotere produktdiversiteit en kleinere 
seriegroottes. Uit het voorgaande blijkt dat het concipiëren van robotassemblagecellen een 
compositie omvat van modulaire en standaard systeemcomponenten, in samenhang met de 
analyse en optimalisatie van het produkt- en procesontwerp. Het uitgangspunt hierbij is dat 
het ontwerpproces wordt uitgevoerd door terzake deskundige mensen. 

Bij concurrent engineering, dat sterk in opkomst is, wordt de nadruk voornamelijk op 
projectmanagement gelegd, teneinde een hoge ontwerpkwaliteit te realiseren. Uit dit 
onderzoek blijkt dat deze ontwerpdoelstelling ook gerealiseerd kan worden, met relatief 
weinig ontwerpinspanning en een kortere doorlooptijd van het project, indien het ontwerp
proces op een gestructureerde en systematische wijze wordt uitgevoerd, met een voort
durende parallelle en iteratieve interactie tussen produkt, proces en systeem. 

Geconcludeerd kan worden dat het integrale assemblagemodel, dat de basis vormt van het 
concentrische ontwerpmodel, een goed inzicht biedt in de complexe verbanden tussen de 
verschillende assemblagevariabelen. Dit model kan daarom als een referentiemodel worden 
beschouwd bij de produktontwikkeling en de werkvoorbereiding, alsook bij het analyseren 
van bestaande assemblagesystemen. Dit hiërarchisch model biedt tevens de mogelijkheid 
om produkt-, proces- en systeemkennis op een systematische en gestructureerde wijze op 
te slaan, teneinde hiermee verschillende assemblage-georiënteerde ontwerpproblemen te 
kunnen oplossen. Voorts biedt het model een goede basis voor het oplossen van fabricage
georiënteerde ontwerpproblemen. 

8.2 Aanbevelingen 

De ontwikkelde ontwerpgereedschappen zijn voo.r verbetering vatbaar. Met name de in het 
DFA-huis gebruikte weegfactoren kunnen nauwkeuriger worden bepaald, teneinde de 
betrouwbaarheid van deze methode te verbeteren. De gebruikersvriendelijkheid van deze 
analyse - en redesignprocedure kan worden verbeterd, door het DFA-huis in een expert
systeem te implementeren. Voorts kan de integrale productiviteit van zowel bestaande 
assemblagesystemenalsvanassemblagesystemen-in-wordingnauwkeurigerwordenbepaald, 
door het productiviteitsmodel te implementeren in een robotsimulatiesysteem. Dit vanwege 
de over het algemeen betere modelleerfaciliteiten van robotsimulatiesystemen. In combinatie 
met het integraal assemblagemodel en het DFA-huis biedt dit een goede basis voor een 
efficiënte ontwikkelomgeving. Ten slotte kan worden opgemerkt dat onderzoek op het 
gebied van het disassembleren thans speciale aandacht verdient, vanwege het toenemende 
belang van servicevriendelijkheid en de herbruikbaarheid van produkten. 
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Bijlage A 

Resultaten toepassing DF A-huis 

Schroeven (5) 

Plastic beugel 
b = 15mm 
h = 15mm 
1 = 45mm 
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A) Vóór redesign 

Pcoduktdcogec a 
Produktontwerp 

Plastic beugel 
b = 1 Smrn 
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1 45mm 

Sta en plaat ( 1) 
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B) Na redesign 



Aanvoeren 
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Figuur 1: Produktanalyse vóór redesign 
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Rekllie: SciJTe: 

1 eenvoudig -0utomotisch te ossembleren 
2 minder eenvoudig autama\isch te assembleren 
4 moeilijk autamo!isch te assembleren 
6 zeer moeilijk automatisch te assembleren 
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Figuur 2: Produktanalyse na redesign 
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Bijlage B 

Symbolenlijst integraal productiviteitsmodel 

Notatie-afspraak: Stochastische variabelen zijn, in tegenstelling tot deterministische 
variabelen, onderstreept. 

Dimensie van kosten: mu = money unit($, Hfl., Dmark, etc.) 

a = toeslagfactor arbeidskosten 
Il beschikbaarheid assemblagecel 
Ccai> capaciteit assemblagecel [assemblies/jaar] 
e verhouding tussen energie- en kapitaalkosten (per ploeg) 
f; fractie acceptabele assemblies van variant i 
F;(t) = distributiefunctie van systeemcomponent i 
I = initiële investeringskosten [mu) 
11 robotkosten [mu] 
12 softwarekosten [mu] 
13 = kosten van aanvoersystemen [mu] 
14 kosten van tools [mu] 
15 kosten transportsystemen en produktdragers (fixtures) [mu] 
16 overige systeemkosten [mu] 
17 niet-hardware kosten [mu] 
IAov = investeringskosten AGV-systeem [mu] 
1" = investeringskosten aangedreven transportbanen [mu] 
1

8
• investeringskosten geordende aanvoersystemen [mu] 

lgws = investeringskosten grijper-/vingerwisselsysteem [mu] 
Iha = investeringskosten halfgeordende aanvoersystemen [mu] 
I, investeringskosten index transfersystemen [mu] 
Imrg = investeringskosten multifunctionele grijpers [mu] 
Img = investeringskosten multigrippers [mu] 
Ipft investeringskosten power-and-free transportsystemen [mu] 
Ipdr investeringskosten produktdragers [mu] 
IP = - integrale productiviteit 
INP systeeminput [mu] 
10 • investeringskosten ongeordende aanvoersystemen [mu] 
100 kosten on-line fabricage [mu] 
lroui investeringskosten per assemblagerobot i [mu] 
I, investeringskosten overige tools [mu] 
lug investeringskosten universele grijpers [mu] 
lvg investeringskosten vaste grijpers [mu] 
K00 jaarlijkse arbeidskosten per ploeg [mu] 
K., totale jaarlijkse arbeidskosten [mu] 
Ke = energiekosten per jaar [mu] 
Kkap kapitaalkosten op grond van de benodigde initiële investeringen [mu] 
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Km miscellaneouskosten per jaar [mu] 
Kma materiaalkosten per jaar [mu] 
Km, directe en indirecte materiaalkosten per assemblyvariant i [mu] 
K,,h onderhoudskosten per jaar [mu] 
Kv totale vloerkosten per jaar [mu] 
K.1 vloerkosten per m2 per jaar [mu/m2] 

m;J de kans dat een defecte ingaande component j van 
assemblyvariant i een jam verzaakt 

MTBF; gemiddelde tijd tussen twee storingen van systeemcomponent i [sec] 
MTBFsys gemiddelde tijd tussen twee storingen van de assemblagecel [sec] 
N, = aantal robots in de assemblagecel 
Ns -· aantal set-ups (systeemomstellingen) per jaar per assemblyvariant i 
Il.i aantal werkdagen per jaar 

°" 
verhouding tussen niet-hardware kosten en totale 
initiële investeringskosten 

Njam aantal jams per jaar 
Nsvs aantal samenvoegstoringen per jaar 
N,ys = aantal systeemcomponenten 
N; = aantal geproduceerde assemblies van variant i 
Np = aantal assemblyvarianten per jaar 
Nk; aantal componenten en/of subassemblies per assemblyvariant i 
n.. aantal uren per ploeg 
oh verhouding tussen onderhouds- en kapitaalkosten 
OUP = systeemoutput [mu] 
Ûv1 = benodigd vloeroppervlak [m2] 

p = aantal ploegen per werkdag 
pij de kans dat er een acceptabele component j in assemblyvariant i 

wordt geassembleerd 
f w (gewogen) gemiddelde produktiewaarde per acceptabele 

assembly [mu] 
Pw; produktiewaarde per acceptabele assemblyvariant i [mu] 
Pws = (gewogen) gemiddelde produktiewaarde acceptabele assemblies 

per seconde [mu/sec] 
r = rentevoet 
R;(t) = bedrijfszekerheid systeemcomponent i 
R.ys(t) = bedrijfszekerheid assemblagecel 
~ = aantal systeemstoringen per jaar 
sf. = de kans dat een defecte component j van assemblyvariant i 1,J 

niet kan worden samengevoegd 
= gebruiksduur systeemcomponent [sec] 

Te; cyclustijd van assemblyvariant i [sec] 
Tcgem gewogen gemiddelde cyclustijd per assembly [sec] 
Tii = jamtijd jam i [sec] 
Iiam = totale jamtijd per jaar [sec] 
Iomst = totale omsteltijd per jaar [sec] 
Tomst; = omsteltijd per batch van assemblyvariant i [sec] 
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Iop 
Ttot 
'.rproc 
Isys 
Isysi 
Isvs 
Tsvsi 
Vi 

XiJ 
µ 
}..(t) 

;..m 

Het ontwerpen van robotassemblagecellen 

= totale operationele tijd per jaar [sec] 
= totale beschikbare tijd per jaar [sec] 

totale processtoringstijd per jaar [sec] 
= totale systeemstoringstijd per jaar [sec] 

benodigde tijd voor het verhelpen van systeemstoring i [sec] 
totale samenvoegstoringstijd per jaar [sec] 
benodigde tijd voor het verhelpen van samenvoegstoring i [sec] 
fractie assemblyvariant i in het totale produktievolume 

= de kans dat een component j van assemblyvariant i defect is 
economische gebruiksduur van de assemblagecel [jr] 
faaltempo of failure rate assemblagecel op tijdstip t 
[aantal systeemstoringen per seconde] 

= faaltempo of failure rate systeemcomponent i op 
tijdstip t [aantal systeemcomponentstoringen per seconde] 
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Symbolen set voor het ontwerpen van robotassemblagecellen 

De symbolen zijn in de volgende acht groepen onderscheiden: 

1. Symbolen waarmee de aanvoermethoden en -functies worden aangeduid, zie 
tabel Cl. 

2. Symbolen die de hanteerfuncties en grijperprincipes aanduiden, zie tabel C2. 
3. Symbolen die de belangrijkste transportmethoden en -functies vastleggen, 

zie tabel C3. 
4. Symbolen die de samenvoegmethoden en -functies aangeven, zie tabel C4. 
5. Symbolen die de belangrijkste functies aanduiden welke gerelateerd zijn aan 

het aanvoeren en het samenvoegen, zie tabel C5. 
6. Symbolen die de functies controleren en afstellen aangeven, zie tabel C6. 
7. Symbolen die de belangrijkste speciale procesfuncties vastleggen, zie tabel 

C7. 
8. Symbolen die de belangrijkste functies aanduiden welke gerelateerd zijn aan 

de informatie- en energiestroom, zie tabel C8. 
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Tabel Cl: Aanvoermethoden 9 
Symbool Betekenis Opmerkingen 

llf' 
Aanvoeren met een Eventueel in combinatie met een 
circulaire trilvuller visionsysteem. 

1 
fW 

Aanvoeren met Verschillende trilpannen zijn boven elkaar 

i opeengestapelde geplaatst. Eventueel in combinatie met 
circulaire trilvullets vision. 

} fW 1

- ...... - ... 

Mechanische oriëntatiedeel is verwisselbaar. 
lineaire trilvuller Eventueel in combinatie met een 

visionsyteem. 

Aanvoeren met een Componenten worden in een platte bak of 

.g p multifunctioneel op een transportband aangevóerd. Gebruik 

5 dubbele-band van vision t.b.v. bepaling v.d. positie en 

1 
aanvoersysteem oriëntatie van de componenten. 
Aanvoeren met een Componenten worden op een aangedreven 

1:111" BW transportbaan transportbaan aangevoerd. Gebruik van 
~~ voorzien van vision vision ter bepaling van de oriëntatie van de 

. ~ comoonenten. 

f9 
Aanvoeren met een Componenten zijn op elkaar gestapeld. 
stapel-magazijn 

~ Aanvoeren met Componenten zijn volgens een vast patroon i JïW pallets twee-dimensionaal geindexeerd. 

1 
] ~ 

Aanvoeren met kits Verschillende produkten op een pallet met 
een produktgerichte opbouw (bouwpakket). 

fo Aanvoeren met Aanvoer van kleine componenten aan een 
«>IJ 

~ 
band of strip band of gestanst uit een platte strip. 

~] 
8.:! 
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Tabel C2: Hanteerfuncties 0 
Symbool Betekenis Opmerkingen 

<$> 
Hanteren met een Voor het hanteren van één type component 
vaste grijper Geen wisseltijd. 

<J> 
Hanteren met een Voor het hanteren van 2 tot S vetSChillende 
multi-functionele componenten. 
grijper 

~ 
Hanteren met een Voor het hanteren van 3 tot 8 verschillende 

~ 
multigripper componenten. 

-~ <B> 
Grijper/tool Voor het hanteren van vetSChillende 
wisselen componenten en het gebmik van 

·! 
verschillende tools. Lange wisseltijd. 

Vinger wisselen Voor het hanteren van verschillende 

i <$> componenten. Lange wisseltijd. 

~ 
Hanteren met een Voor het hanteren van verschillende 
universele grijper componenten. In ontwildrelfase. 

~ 
Volgzaam. reageren Vermogen om tijdens het oppakken of 

samenvoegen volgzaam te reageren. 
A• Actieve compliantie 
P. Pasmeve compliantie 

! lfet1l 
Hanteren met een Type assemblage robot. Wordt bepaald 
bepaald type door de basisconfiguratie en het aantal 
~blagerobot vrijheidsgraden. 



176 Het ontwerpen van robotassemblagecellen 

Tabel C3: transportmethoden 

Symbool Betekenis 

manueel transporteren 

· transporteren met een 
traJWportbaan 
(bandtramporteur) 

Transporteren met een 
indextransfer 
(synchroon transfer) 

Opmerkingen 

produktdrager handmatig op de 
. samenvoegplaats leggen. 

afvoeren van assemblies met behulp van een 
transportbaan 

Synchroon verplaatsen van produktdragers met 
behulp van een roterende indextàfel. 

Transporteren met een Qnaflumkelijk verp1aatsen van produktdragers 
Power-and-Free transfer. met behulp van een transportbaan. 
(asynchroon transfer) 

Tranportereo met de 
robot 

Transporteren met 
behulp van een 
AGV-systeem 

Transport van objecten door de 
assemblagerobot. 

Transport van objecten met behulp van AGV's. 
Hoge flexibiliteit ten aanzien van routing en 
bewerkingsvolgorde. 
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Tabel C4: Samenvoegmethoden 

1
Symbool Betekenis Opmerkingen 

i GI . _j_ 
Geen weerstand bij het inzetten. 

Neerleggen of inzetten 

Grote im:etkrachten bij het samenvoegen. 
lnpeISeD. 

~ 
Aanbrengen van schroefverbindingen met 

Schroeven behulp van een hanteerbare of vast opgestelde 
schroevedraaierunit. 

'Snap fitting' In beperkte mate losneèmbaar 

~ Lassen of solderen Niet losneembaar 

!~ Klinken Niet losneembaar 

~ Lijmen Niet losneembaar 
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Tabel CS: Functies gerelateerd aan het aanvoeren en samenvoegen D 
.Symbool Betekenis Opmerkingen 

8 
Komt voornamelijk bij het samenvoegen 

Vastklemmen voor. 

8 
Komt voornamelijk bij het samenvoegen 

Klem lossen voor. -

~ Omkeren of oriëntatie 
Komt voornamelijk bij het aanvoeren 
voor. 

veranderen 

Tabel C6: Controleren en afstellen Z 
Symbool Betekenis Opmerlèingen 

z Controleren Het vaststellen van de kwaliteit van het 

Testen 
uitgevoerde assemblageproces, met behulp van 
sensoren. 

~ 
Verrichten van instelhandelingen, bijvoorbeeld: 

Afstellen ijken. kalibreren, etcetera. 
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Tabel Cl: Speciale processen Ü 
Symbool Betekenis Opmerkingen 

® 
Met gebruikmaking van vastopgestelde of 

Afbramen hanteerbare bewerkingstools. 

® 
Met behulp van bijvoorbeeld een 

Reinigen hogedruk-spuit. 

@ 
Over het algemeen met behulp van 

Bedrukken vastopgestelde bedrukkingsmachines 

~ 
Over het algemeen manueel 

Disassembleren 

@) 
Over het algemeen met behulp van 

Verpakken verpakkingsmachines. 

Tabel C8: Funkties gerelateerd aan de informatie- en energiestroom D 
Symbool Betekenis Opmerkingen 

1S} 
Voornamelijk het omzetten van elektrische 

Omvormen energie in pnewnatische of mechanische 
energie. 

4 
proces regelen en Het omzetten van energie en informatie. 
besturen 
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Morfologische kaarten systeemstructuren 2 tot en met 6. 

De morfologische kaarten van de systeemstructuren 2 tot en met 6 zijn in de figuren l tot 
en met 5 weergegeven. 
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il 7 

IZ 

Systeemstructuur ~ 
Figuur 1: Morfologische kaart systeemstructuur 2 
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Systeemstructuur 8 
Figuur 2: Morfologische kaart systeemstructuur 3 
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Deelfunktie vervullende systeemkomponenten 

tol 
~ = ... 

Systeemstructuur 0 
Figuur 3: Morfologische kaart systeemstructuur 4 

&V.~· 
@'11;6 ~ 

robot 'rans AGV transport 

w~ 
t I . 
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iz7 
: g 
: "' 

Systeemstructuur 8 
Figuur 4: Moifologische kaart systeemstructuur 5 
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Deelfunktie vervullende systeemkomponenten 
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Systeemstructuur. 

Figuur S: Moifologische kaan systeemstructuur 6 
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Simulatiedata 

De attribuutwaarden van de verschillende componentk:lassen in het discrete simulatiemodel 
zijn in de tabellen El tot en met ElO weergegeven. Zo toont tabel El de belangrijkste 
kenmerken van het stekkerassortiment, terwijl in tabel E2 de omsteltijden per stekkervariant 
zijn opgenomen. Deze tijden zijn sterk gerelateerd aan de omstelflexibiliteit van de 
verschillende systeemstructuren. In tabel E3 zijn de storingskansen x en Sr van het gehele 
produktassortiment weergegeven. De waarden van deze variabelen zijn mede afgeleid van 
gegevens van Boothroyd [1992], die gebaseerd zijn op waarnemingen van bestaande 
automatische assemblagesystemen die stekkers produceren. In tabel E4 is per produkt
component en subassembly de kans op jam (m) van het desbetreffende aanvoersysteem in 
de verschillende systeemstructuren weergegeven. Deze geschatte waarden hebben betrekking 
op het gehele produktassortiment. Tabel E5 toont de waarden van de systeemonafhankelijke 
variabelen. De hierin opgenomen hersteltijden, die betrekking hebben op systeemstoringen 
en jams, zijn trekkingen uit respectievelijk een exponentiële en een homogene kans
verdeling. De hersteltijd met betrekking tot de samenvoegstoring wordt automatisch door 
de computer bepaald, daar deze afhankelijk is van de bewegingstrajecten van de robot. In 
tabel E6 zijn de waarden van de systeemafhankelijke variabelen opgenomen. Het faaltempo 
À(t) en de verdelingsfuncties van de hersteltijden zijn voornamelijk gebaseerd op waar
nemingen van de robotassemblagesystemen binnen Philips Components. De waarnemingen 
die betrekking hebben op de uitvaltijden zijn in figuur 1 tot uitdrukking gebracht. De 
faaltempo's van de verschillende systeemcomponenten zijn in tabel E7 weergegeven. 

De globale weg-tijd functie van de SCARA-robot (Bosch-SR800) is eveneens in ExSpect 
geprogrammeerd, teneinde de gross motion time van deze robot automatisch te kunnen 
genereren. Deze functie is in het kader van dit onderzoek empirisch bepaald. De hiertoe 
vereiste posities (X-, Y-coördinaten) van de verschillende systeemcomponenten, ten opzichte 
van de robotbasis, zijn in tabel E8 weergegeven. Deze waarden zijn afgeleid van de op 
schaal getekende systeemstructuren, zie paragraaf 7.3.4. De waarden met een onder- en 
bovengrens hebben betrekking op posities die volgens een vast patroon zijn geïndexeerd. 
Ter bepaling van de cyclustijd van de assemblagecel zijn ook de overige procestijden 
vastgelegd, zie tabel E9. Deze tijden zijn mede gebaseerd op praktijkcases [Rampersad, 
1990c]. In tabel ElO zijn de orders weergegeven die volgens een vast patroon aan het 
assemblagesysteem worden aangeboden. Deze orders worden continu ingevoerd totdat de 
jaarlijkse beschikbare tijd (T10i) wordt bereikt, zie formule (8) in paragraaf 7 .2.1.3. 
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Tabel El: Kenmerken produktassortiment 

Kenmerken Produktassortitnent 
stekker 1 stekker 2 stekker 3 

Matenaalkosten per 
0.65 0.60 0.72 assemblie (Kmi) [Hfl.] 

Produktiewaarde per 
2.10 2.05 2.15 acceptabele assembly (Pwi) [Hfl.] 

Aantal componenten en 
8 8 7 subassemblies (Nki) 

Aantal produktvarianten: Np=3 

Tabel E2: Omsteltijd per produktvariant [sec.] 

Produktassortitnent Systeemstructuren 
1 2 3 4 5 6 

Stekker 1 1800 1700 2100 500 2100 500 
Stekker 2 1800 1700 2100 500 2100 500 
Stekker 3 2000 1900 2300 600 2300 600 

Tabel E3: Storingskansen produktassortiment; x en Sf 

pr componenten te1tsniveau op 
en subassemblies ingansmaterialen samenvoegfout 

X Sf 

0.0010 0,0005 

0.0070 0,0115 

0.0050 0,0020 
0.0018 0,0276 

in 2 (2) 0.0041 0,0170 
in 3 3) 0.0059 0,0030 

0.0210 0,0200 
0.0020 0,0010 

Geldt voor alle drie stekkers 
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Tabel E4: Kans op jam aanvoersystemen (m) 

produktcomponenten Systeemstructuren 
en subassemblies 1 2 3 4 5 6 
Subassembly 0 0 0 0 0 0 
behuizing (1) 
Su~mbly 0 0 0 0 0 0 zekeringklem (5) 
Pin ï (4) 0.2 0.8 . 0.8 0 0.8 0 
Zekerina ( 6) 0.5 0.8 0.8 0 0.8 0 
Subassembly pin 2 (2 0.8 0.8 0.8 0 0.8 0 
Subassembly pin 3 (3) 0.8 0.8 0.8 0 0.8 0 
peksel {8) 0 0 0 0 0 0 
Schroef 5 (9) 0.8 0 0.8 0.8 0.8 0.8 

Geldt voor alle drie stekkers 

Tabel E5: Systeem.onafhankelijke variabelen 

Variabelen waarde 
Jaarlijkse arbeidskosten 
van één o rator <Kao) 60.000 
Jaarlijkse vloer~kos~ten=-~:..::.c..L---1-----'--'--'---'- ------1 

r m2 :vl • 300 
Aantal werkdagen 

r 'aar ( 250 
m Aantal uren per ploeg n 8 
Aantal loe en ) 3 
Rentevoet (r) 0.10 
Verwachte hersteltijd 
stee~C)ring i (Tsyslo<-· -""[sec_._,._] --+----38_1_6 ___ --1 

Grenswaarden jamtijd jami 
ï [sec. 20""40 

Economische gebruiksduur 
(µ) 'J 10 
~~~·..___,,_=------,------+-~·---·-----1 

Verhouding tussen energie- en 
ka itaalkosten e 0.05 

--~------1-----------1 

Verhouding tussen onderhouds 
en ka itaalkosten (oh 
Verhouding tussen niet-hard
ware- en totale investerings
kosten (nh) 

geen extra vloeroppervlak vereist 

0.30 

0.10 
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Tabel E6: Systeemafhankelijke variabelen 

Systeemstructuren 
Variabelen 1 2 3 4 5 6 
Toeslagfactor 

1.1 1 1 1.1 1 1.1 
arbeidskosten (a) 

Kosten per robot 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 a ... "hi) IHfl.1 
Aantal robots CN r ) 1 2 1 1 2 3 

Softwarekosten (12) 70.000 95.000 70.000 30.000 80.000 40.000 

Kosten ongeordende 
aanvoersystemen (loa) 60.000 80.000 80.000 10.000 80.000 65.000 

flffi.1 
Kosten halfgeordende 

0 35.000 0 0 0 0 aanvoersystemen (1 ba) 
fHfl.l 
Kosten geordende 

85.000 82.000 120.000 5.000 120.000 5.000 aanvoersystemen (lga) 
fH.fl.l 
Kosten on-line 0 0 
fabrica2e a nn) fHfl. l 

0 0 0 0 

Kosten vaste grijpers 0 0 0 0 0 3.000 
Oun) IH.fl.1 
Kosten multi-
functionele grijpers 0 5.000 0 0 0 5.000 

Omf'o) fHfl.1 
Kosten mnltigrippers 0 0 0 0 0 15.000 a .... " l ll:lfl.1 
Kosten grijper/vinger-
wisselsysteem (lgws) 8.000 5.000 8.000 9.500 8.000 0 

fHfl.1 
Kosten universele 0 0 0 0 0 0 
mjpers (lygl ll:lfl.1 
Kosten overige tools 
(schroevedraaierunits) 40.000 45.000 ~.000 40.000 140.000 260.00C 
(lt) [Hfl.] 

Zie vervolg 
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Vervolg tabel E6: Systeemafhankelijke variabelen 

S steemstructuren 
Variabelen 1 2 3 4 5 6 
Kosten index-transfer-

20.000 0 0 0 0 0 

0 2.000 0 0 2.000 2.SOO 

0 0 S.000 35.000 0 0 

0 0 0 0 10.000 315.000 

300 300 2.000 3.600 •3.600 3.600 

39.000 40.000 8.000 38.000 42.000 42.000 

Vloeroppervlak (Ov1) • 8.0 9.5 S.2 8.S 14.6 14.6 
m2 

Faaltempo À (aantal -6 -6 -6 -6 
10.5 .10 14.5 .10 13 .10 9 .10 12.6 .10 10 .10 

storin en per seconde) 
Vertragingstijd bij het 
aanvoeren en bij het 0 0 0 4 s s 
positioneren AGV [sec • t:cr"" per cyclus per cyclus 

Tabel E7: Faaltempo systeemcomponenten [aantal storingen 
Systeemcomponenten .Aci>.10-< per seconde] 
Robot + besturing 0.59 
Software 4.0 
Aanvoersystemen 4.0 
Grijpers en overige tools 0.93 
Transfersystemen 2.5 
AGV 0.75 
Sensoren 1.0 
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Verdeling van de uitvaltijden 

De uitvaltijden van het robotassemblagesysteem binnen Philips Components zijn in figuur 
1 (dubbel-logaritmisch diagram) als punten weergegeven. Zoals uit deze figuur blijkt liggen 
de punten op of in de buurt van een rechte lijn. De figuur toont de integrated hazard als 
functie van de MTBF. De integrated hazard H(t) ontstaat door integratie van de hazard ratè 
h(t), tussen t = 0 en t = T. De hazard rate is de conditionele mate van falen in dit 
tijdsinterval. Volgens Bekker [1991] geldt: 

-lnR(t) H(t) (J::)ll 
u 

Hierin is: 
R(t) = de bedrijfszekerheid van bet systeem; zie paragraaf 7.2.1.2. 
{3 = vormparameter van een Weibull verdeling 
t = de tijdsduur (stochastische variabele) 
u = grootte parameter van een W eibull verdeling; bij een exponentiële verdeling geldt: 

u = l/À. De eponentiële verdeling is een sJ>eciaal geval van de Weibull verdeling 
voor het geval dat /1 = 1. Bij een exponentiële verdeling geldt: H(t) = À.t 

zoals uit figuur 1 blijkt wordt de functie H(t) in een dubbel-logaritmisch diagram voor
gesteld door een rechte lijn onder een hoek van 45°. Dit betekent dat /1 = 1 ; de hazard rate 
is dan constant en tijdonafhankelijk. Dit impliceert dat de uitvaltijden van het assemblage
systeem exponentieel verdeeld zijn, zie figuur 7 .4 (paragraaf 7 .2.1.2). 

-... 
3: 

l 

10 

0,0 1 L..----1.---1.-'-LLIU.C 

1 10 

t - MTBF luren( 

100 

Figuur 1: lntegrated hazard als junctie van de MTBF. 
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Weg-tijd functie SCARA-robot 

Bij de bepaling van de gross motion time van SCARA-robot is onderscheid gemaakt in de 
rechter en linker armstand van de robot, zie figuur 2. Deze twee armstanden zijn gerela
teerd aan de beweging van dit type robot. 

y 

1. ) 

( ) 

x x 

Rechter armstand Linker armstand 

Figuur 2: Armstanden SCARA-robot 

De gross motion time (t) van de robot is in belangrijke mate afhankelijk van de hoek die 
de twee basis-armen van de robot bij een bepaalde acceleratie en deceleratie doorlopen. 
De tijd die arm 1 nodig heeft om van a 1 naar a 2 te bewegen wordt t1 genoemd, terwijl t2 

de benodigde tijd is voor het bewegen van arm 2 van (3 1 naar (32• De hoeken a 1 en a2 

hebben betrekking op respectievelijk de begin- en eindstand van arm 1, terwijl (3 1 en (32 

betrekking hebben op de begin- en eindstand van arm 2. 

Aangezien de twee armen gelijktijdig bewegen, is de gross motion time van de robot de 
grootste van de twee genoemde tijden: 

t : = t1 max 1z 

De tijden t1 en t2 zijn in het kader van dit onderzoek door van Drimmelen [1993] empirisch 
bepaald: 
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[sec] 

t ·= -o.1s+J2.49·10-2 + 1so.04*(0.s•IP1 -1J2 l+i.s1> 
2. 75. 02 

[sec] 

De beide formules zijn gebaseerd op weg-tijd metingen aan een SCARA-robot van het type 
Bosch-SRSOO, bij een hoekversnelling van 60f.J'/s2 van arm 1 en 700'/s2 van arm 2, alsmede 
een hanteergewicht van 1 kg. 

Linkerarmstand: 

Q!= (cp+À). 180 
1r 

Rechterarmstand: 

Q!= (cp-À). 180 
1f 

{3= ( w-y). 180 
1f 

[graden] 

[graden] 

[graden] 

[graden] 

y 

x 
Figuur 3, linker armstand. 

y 

x 
Figuur '· rechter armst.and. 
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[rad] 

[rad] 

In deze formules heeft 11 betrekking op de lengte van arm 1 en 12 op de lengte van ann2, 
zie figuren 3 en 4. De parameter r omvat de positie van het eindpunt van de robotarm ten 
opzichte van de oorsprong (robotbasis). 

<1>=arctan ( 1'.') 
x 

[rad] 

[cm] 

De parameters X en Y hebben betrekking op respectievelijk de X- en Y-coördinaten van 
de systeemcomponenten in de assemblagecel ten opzichte van de robotbasis. Deze waarden 
zijn in tabel E8 opgenomen. 



. ES: Hao.teetpOSitie (x,y~ systeem.componenten ten opzichte vaa de tobotbasia [mm] 

Systeemstructuren 
Systeemcomponenten l z 3 4 5 6 

Fmure (0,t:>UJ (0,t:>U) (-114,729) (-365,593) (-1v,627) • .\ 1v,348) (-383,:>""J··<·):>0,-208 

Aanvoersysteem 1 (-455,547) (-653,-48) (410,182) •• (:>7U,J4Z) (365,478)"(:147-'70) (417,:gi,:.1J .. (:>:H ,417) (·l\.14,)) l J •• {IU4,fi61) 

Aan'Yoersysteem z (•,l,ID,l"'.ó.J ~. (•:.t.l'0,-10.ó.J vo:>,4111J •• {:>41,:>1U) {-4):.i:,-l/4) {•1v<t,4USJ •• {lV't,400J 

Aanvoersysteem 3 (-ZOS,732) (653,170) (433,-190) (365,478) •. (547,570) (417,-174) (-104,626) •. (104,696) 

Aanvoersysteem 4 (478,524) (-556.435) (-524,570) (365,478)"(547,570) (-420,625) (-104,314) •. (104,384) 

Aanvoersysteem 5 (-387,205) •• (-638,412) (-435,-48) •• (-629,145) (410,-114) •. (592,68) (365,478)"(547,570) (382,0) •• (556,140) (-104,418) •. (104,488) 

Aanvoersysteem 6 (385,-136) (-568,556) C-SOZ.-114) (365,478)"(547,570) (-625~=139) (-104,557) •• (104,661) 

Aanvoetsysteem 8 (~387,-68) .• (-638,65) (484,-121) •. (-629,96) (-433,0)"(-615,160) (365,478)"(547,570) (-452,35) .• (-626,208) (-104,418) •. (104,522) 

Scbroevedraaiaunit (9) 
(365,547) (121,630) (410,593) (-365,640) (417,660) 0 

(stekker 2) wachtpositie 

Afvoersysteem (10) (456;~91) •. (592,91) (532,530) (-114,729) (-365,593) (-380,624) (-711,356) 

Grijperwisselmagazijn (-45,387)"(-228,230) (-45,380)"(-195,210) (-45,387) .. ( -273,205) ( -228,752) •. ( -288,433) ( -382,487) •• (-556,278) -
Uitval/afval bak (160,730) (-411,-242) (228,615) (68,684) (-408,682) (-441,661) 
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Tabel E9: Procestïden [sec] 
Assembla ehandelin en Ti · d 
Samenvoe en/schroeven 1.5 
Interface motion 0.6 
Fine motion 0.8 
Grijper open/dicht 0.4 
Inspecteren/controleren 0.1 

e zes systeemstructuren 

Tabel ElO: Jobgegevens 
Jobnummer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i 
i 

L~-----j 

Produktvariant BatchJ?rootte 
stekker 1 450 
stekker 3 200 
stekker 2 800 
stekker 1 2000 
stekker 2 60 
stekker 3 75 
stekker 1 1500 
stekker 2 1000 
stekker 1 35 
stekker 3 1800 
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2 Het ontwerpen van robotassemblagecellen 

1 

Het systematisch en gestructureerd ontwerpen van produktiesystemen zou gekenmerkt 
moeten zijn door een voortdurende iteratieve interactie tussen produkt, proces en systeem. 

Paragroaf 3.1 van dil proefschrift. 

II 

Produktstructuur, assemblagestructuur en systeemstructuur zijn onverbrekelijk met elkaar 
verbonden en kunnen niet los van elkaar worden gezien. 

Paragraaf 2.2 van dit proefschrift. 

III 

Het gebruik van de morfologische methode bij het ontwerpen is geen techniek voor de leek; 
vakinhoudelijke kennis van zaken is onmisbaar om tot resultaten te komen. 

Paragraaf 7.4.2 van dit proefschrift. 
Roozenburg, N.F.M. en J. Eekels, Produktontwerpen. structuur en methoden, Lemma b.v., 1991. 

IV 

Huidige bedrijfseconomische modellen verschaffen onvoldoende inzicht in de samenhang 
tussen de technische en de economische eigenschappen van een systeemontwerp-in-wording. 
Deze modellen zijn daarom ongeschikt om de performance van een produktiesysteem tijdens 
de conceptuele ontwerpfase tot uitdrukking te brengen. 

Paragraaf 7.2 van dit proefschrift. 

v 
De begrippen flexibiliteit en productiviteit scheppen veel verwarring omdat ze enerzijds 
meerdere betekenissen en onderverdelingen kennen en anderzijds veelal onjuist en "wollig" 
worden gebruikt. 

Paragraaf 1.3 en 7. 3 van dit proefschrift. 



Stellingen 3 

VI 

Het ontwikkelen van layouts van fabrieksvloeren en produktiesystemen is een taak van 
werktuigbouwkundig georiënteerde bedrijfskundigen of van bedrijfskundig georiënteerde 
werktuigbouwkundigen. 

VII 

Er bestaat een correlatie tussen doelgerichtheid, motivatie, doorzettingsvermogen en 
geleverde prestatie. 

VIIl 

Een promovendus met ruime praktijkervaring op het onderzoeksgebied moet een promotie
onderzoek in een tijdspanne van drie kalenderjaren succesvol kunnen afronden. 

IX 

De studierichting werktuigbouwkunde levert thans zowel op HBO- als op TU-niveau meer 
informatici af dan echte werktuigbouwers. 

x 
Sanering van bedrijven ten gevolge van mismanagement van zogenaamde topmanagers 
veroorzaakt over het algemeen veel leed aan de werknemers en hun gezinnen. Deze 
"managers" zouden hiervoor aansprakelijk gesteld dienen te worden. Zeer onterecht komen 
zij er vaak met een "gouden handdruk" van af. 

XI 

De toekomst van Suriname ligt in belangrijke mate in de industrie en de toekomst van de 
industrie ligt in de technologie en de mensen. Na jarenlange structurele verwaarlozing van 
de industrie wordt het nu tijd dat de Surinaamse overheid meer aandacht gaat besteden aan 
de industriële ontwikkeling van het land. Buitenlandse steun, in het bijzonder Nederlandse 
hulp in het kader van de ontwikkelingssamenwerking, is hierbij onontbeerlijk. 


