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Samenvatting 

Op weg naar optimaal ontwerpen 

In dit onderzoek staat het ontwerpen van werktuigbouwkundige produkten centraal. 
Hierbij gaat bet met name om de wijze waarop te werk wordt gegaan bij het ontwerpen, 
en om de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de hulpmiddelen dieter beschikking 
staan ter ondersteuning van het ontwerpproces. 

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase, uitgevoerd in 1991, had 
betrekking op de computergesteunde hulpmiddelen die gebruikt worden bij het ontwerpen 
in de Nederlandse bedrijven. De tweede fase, beschreven in dit proefschrift, bestaat uit 
het ootwikkelen van een algemeen geldend model, waaruit een strategie is af te leiden 
om tot een optimale manier van ontwerpen te komen, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de juiste hulpmiddelen. 

De eerste fase van het onderzoek bestond uit het inventariseren van de wijze waarop 
men in de Nederlandse bedrijven, bij het ontwerpen van werktuigbouwkundige produk
ten, gebruik maakt van computersystemen ter ondersteuning van de ontwerpactiviteiten. 
De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport 'CAD in Nederland' uit 
1992. 

Bij bet begin van dit onderzoek bestond de verwachting dat er een samenhang zou 
kunnen worden vastgesteld tussen een bepaalde bedrijfstak, en de wijze waarop de 
ontwerphulpmiddelen in die bedrijfstak worden ingezet. Uit bet onderzoek bleek ecbter 
dat een dergelijke samenbang absoluut niet bestond. 
De belangrijkste conclusie uit de eerste fase van het onderzoek was, dat bij het ontwer
pen en tekenen weinig of geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die CAD
systemen bieden ter ondersteuning van de ontwerper. De wijze waarop een CAD-systeem 
wordt ingezet blijft, vooral in het midden- en kleinbedrijf, hoofdzakelijk beperkt tot het 
vervangen van de tekentafel. Dit gegeven is een van de redenen geweest die hebben 
geleid tot het uitvoeren van bet vervolgonderzoek; het ontwikkelen van een model voor 
bet bepalen van de optimale ontwerpstrategie. 

Bij bet vervolgonderzoek, vastgelegd in dit proefschrift, is gezocht naar een manier om 
de ontwerpactiviteiten in een bedrijf zodanig te structureren, dat optimaal gebruik kan 
worden gemaakt van de mogelijkheden die de ontwerpondersteunende computersystemen 
bieden. 

Om inzicht te krijgen in de activiteiten die tijdens het ontwerpen in de praktijk plaats
vinden, wordt bet ontwerpproces beschouwd als een informatieverwerkend proces. 
Hierbij is onderscbeid te maken tussen vergaren, genereren, bewerken en vastleggen van 
informatie. Tijdens bet verloop van bet ontwerpproces wordt de abstracte informatie, bij 
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de opdracbt verkregen uit de functie en de eisen, gaandeweg omgezet in concrete 
produktspecificaties, die va<>tgelegd worden in bet ontwerp. 

De wijze waarop te werk wordt gegaan bij bet verwerken van informatie tijdens bet 
ontwerpproces vormt, samen met de daarbij in te zetten middelen, de te volgen ontwerp
strategie. Om tot een optimale en succesvolle aanpak van bet ontwerpproces te komen, 
kan de te volgen ontwerpstrategie sterk verscbillen per bedrijf, afhankelijk van de 
kenmerken van de produkten die in een bedrijf worden ontworpen. 

Deze specifieke kenmerken van de produkten die bepalend zijn voor bet vaststellen van 
de optimale ontwerpstrategie, blijken af te leiden te zijn uit de algemene produktgege
vens, de opdracbt, de functie, de structuur en de eisen, die aan bet begin van bet 
ontwerpproces bekend zijn. 

In onderstaande figuur is bet model voor de aanpak van bet ontwerpproces als informa
tieverwerkend proces, met de bier bescbreven aspecten, scbematiscb weergegeven. 

(

Produkf,. 

, peeveos ) (a;:; ) 

INFORMATIE INFORMATIE 

- opdrac:ht Produkt- - vergaren 
- functie - bewerken 
- structuur 
- eisen - vastlegen 

De belangrijkste produktkenmerken (de boofdkenmerken) die bepalend zijn voor de te 
volgen ontwerpstrategie, zijn: 
- Informatie uit de functie van bet produkt; is bet produkt bedoeld om te gebruiken als 

eindprodukt (eindfunctie), als een onderdeel van een eindprodukt (deelfunctie) of is 
bet produkt bedoeld om andere werktuigbouwkundige produkten te produceren 
(produktiefunctie ). 
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- Informatie uit de seriegrootte van bet produkt betreft bet een ma<;saprodukt, een 
serieprodukt of een enkelstuksprodukt. 

- Informatie uit de structuur van bet produkt; gaat bet om een produkt dat uit meerdere 
onderdelen is samengesteld of om een enkelvoudig produkt. 

Met behulp van deze hoofdkemnerken kan in grote lijnen de te volgen werkwijze worden 
bepaald. 
Zo staat bijvoorbeeld bij bet ontwerpen van een massaprodukt bet optimaliseren van bet 
produkt met behulp van een softwarematig prototype centraal. Bij bet ontwerpen van een 
enkelstuks gereedschap is optimalisatie niet van belang, maar ligt bet accent geheel op 
een functionele opbouw van bet produkt met gebruik van standaard onderdelen. 

Naast de hoofdkemnerken kunnen andere kemnerken, athankelijk van bet type produkt, 
eveneens een rol spelen bij bet vaststellen van de optimale ontwerpstrategie. Tot deze 
overige kemnerken behoren: 
- Kenmerken uit de produktie, zoals: de gebruikte fabricagemethode, de produktievoor

bereiding, bet gebruik van koopdelen en bet toepassen van produktfamilies met een 
overeenkomstige vorm. 

- Kenmerken uit de vorm; de vormgeving van bet produkt kan bepalend zijn voor de 
verlcoop van bet produkt. Ook kan bet noodzakelijk zijn dat de presentatie van bet 
produkt met behulp van realistische plaatjes ondersteund wordt. 

- Kenmerken uit de mogelijkheden voor hergebruik van geometrische informatie aan bet 
begin van bet ontwerpproces, tijdens bet ontwerpproces en aan bet einde van bet 
ontwerpproces. 

- Kenmerken uit de eisen ten aanzien van de technische eigenschappen van bet produkt. 
Hierbij kan bet gaan om eisen ten aanzien van de materiaaleigenschappen of eisen ten 
aanzien van sterkte, stijfheid, levensduur en dergelijke van de te ontwerpen construe
tie. 

Uit de overige produktkenmerken kan onder andere worden afgeleid welke hulpmiddelen 
nodig zijn om bet ontwerpproces optimaal te Iaten verlopen. 
Als bijvoorbeeld de vormgeving van bet produkt een belangrijke rol speelt, is bet gebruik 
van een 3D CAD-systeem met goede grafische mogelijkheden noodzakelijk. 
Bij bet hergebruiken van informatie ligt bet voor de hand dat gei:nvesteerd wordt in bet 
opzetten van een centrale database, waarin de informatie voor hergebruik is opgeslagen. 

In tabelvorm wordt aangegeven op welke wijze een bedrijf de produktkenmerken kan 
bepalen aan de hand van de kenmerken uit de functie, de structuur en de seriegrootte van 
de produkten die er ontworpen worden. Met behulp van een aanvullende tabel kan bet 
bedrijf vaststellen welke overige kemnerken een rol spelen bij bet ontwerpen van hun 
produkten. 

Vervolgens wordt, in tabelvorm, een aantal overzichten gegeven waarin de koppeling 
tussen de produktkenmerken en de daaruit volgende werkwijze en bijbehorende middelen 
zijn weergegeven. 
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Aan de hand van de vastgestelde produktkenmerken kan een bedrijf zelf, met behulp van 
de genoemde overzicbten, bepalen welke werkwijze bij bet ontwerpen de meest optimale 
is en welke hulpmiddelen bet beste ingezet kunnen worden. 

In de vorm van cases wordt bet vaststellen van de optimale strategic voor het ontwerpen 
van een aantal produkten globaal toegelicht. De cases hebben betrekking op produkten 
met de volgende kenmerken: 
- Een massaprodukt voor huishoudelijk gebruik, gemaakt van kunststof. 
- Een serieprodukt in de vonn van een maaimachine voor professioneel gebruik bij bet 

onderhouden van sloten en bermen. 
- Een enkelstuksprodukt in de vorm van een spuitgietmatrijs. Dit is een gereedscbap 

voor de produktie van kunststof produkten. 

Het model voor een optimale aanpak van bet ontwerpproces is in de praktijk getoetst in 
samenwerking met een aantal bedrijven, die produkten ontwerpen met uiteenlopende 
kenmerken. 

Geconcludeerd kan worden, dat de bier ontwikkelde strategic voor bet ontwerpen van 
werktuigbouwkundige produkten in de praktijk vooral voor bet midden- en kleinbedrijf 
waardevol blijkt te zijn. 
Enerzijds is de ontwerpstrategie van belang bij de keuze en implementatie van systemen 
voor bet automatiseren van delen van bet antwerp- en produktieproces. 
Anderzijds kan de ontwerpstrategie worden gebruikt om, via bet analyseren van de 
kenmerken van de produkten, een beter inzicht te krijgen in de buidige werkwijze en om 
een beeld te krijgen van een mogelijke 'ideale' situatie. 
Uit de vergelijking van de buidige situatie met de 'ideale' situatie zijn richtlijnen af te 
leiden voor bet verbeteren van de manier, waarop bet ontwerpproces uitgevoerd wordt. 
Deze ricbtlijnen kunnen gebruikt worden als leidraad bij bet vaststellen van bet beleid 
voor de toekomst. 
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Summary 

The route to optimal design 

The central topic of this research is the mechanical design process. It covers the way 
design is approached and the way tools are used that support the design process. 

The research was carried out in two phases. The frrst phase which was carried out in 
1991, concerned computer aided tools which are used in design by Dutch companies. 
The second phase which is described in this dissertation, is the development of a 
generally applicable model from wich a strategy for optimal design can be deduced, 
making use of the right tools. 

In the first phase of the research, an inventory was made of the ways in which Dutch 
companies make use of computer systems to support design activities for the mechanical 
design process. The results can be found in the 'CAD in the Netherlands' report 
published in 1992. 

At the beginning of this investigation, the expectation was that a connection could be 
found between a certain branch of industry and the way in which the design tools were 
used there. However, research proved that no such connection exists whatsoever. 
The most important conclusion to be drawn from the first phase was that little or no use 
was made of the possibilities CAD systems have to offer to the designer during design 
and drawing. The way in which a CAD system is implemented is mainly restricted to 
replacement of the drafting machine, particularly in small and medium-sized enterprises. 
This fact is one of the reasons further research was carried out: the development of a 
model to determine the optimal design strategy for the mechanical design process. 

The subsequent research, which is the basis for this dissertation, involved an effort to 
find a way to structure design activities in an enterprise, so that optimal use is made of 
computer aids in design. 

To gain insight into the design activities that take place in actual practice, the design 
process is viewed as data processing. A distinction is made between the gathering, 
generating, processing and storing of information. During the course of the design 
process, the abstract information gained from the function and requirements of a job 
order is gradually turned into concrete product specifications, which are set down in the 
design. 

The work method used to process information during the design process together with 
the tools involved are called the design strategy. To achieve an optimal and successful 
approach to the design process extremely diverse design strategies can be used, depen
ding on the characteristics of the products designed by the enterprise. 
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These specific product characteristics, which detennine the optimal design strategy, can 
be deduced from the general product data: the order, the function, the structure and 
requirements that are known at the beginning of the design process. 

In the figure below a scheme is given for the model to approach the design process 
involving data processing, including the aspects described earlier. 

( 
Product J 

~ data e 

( Design 
process ) 

INFORMATION INFOllMATION 

-order Product -gathering 
-function 
-structure - processiug 

- requirements -storing 

The most important product characteristics (main characteristics) that detennine the 
design strategy are: 

- Information from the function of the product. Is the product intended for use as a final 
product (final function), as a component in the final product (partial function), or is 
the product meant to produce other mechanical products (production function)? 

- Infonnation from the size of production. Are we talking about mass production, serial 
production or production of a single product? 

- Information from the structure of the product. Is it a product made up of several 
components or a single product? 

With the main characteristics an outline can be given for the work method to be used. 
For example the optimisation of the product by means of a software prototype is 
essential for the design of a mass product. For the design of a single tool optimisation is 
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1. Inleiding 

1.1. Algemeen 

Door de wereldwijde economische en industriele ontwikk:elingen ondervindt de Neder
landse industrie, met name de werktuigbouwkundige industrie, een voortdurend toene
mende concurrentie. Het meest kwetsbaar in dit opzicht is bet midden- en kleinbedrijf 
(bedrijven met minder dan 500 werknemers) dat tegelijkertijd ook nog eens, volgens de 
gegevens van bet Centraal Bureau voor de Statistiek, tweederde deel van de werkgele
genheid in de Nederlandse industrie voor zijn rekening neemt. 
Het is van groot belang dat de bijdrage die deze bedrijven leveren aan bet in stand 
bouden van de welvaart, ook op de langere termijn kan worden behouden en eventueel 
zelfs kan worden uitgebreid. Een nadere analyse van de onderliggende problematiek en 
van de aanwezige mogelijkheden is dan ook alleszins de moeite waard. 

Door de hoge kosten van arbeid verkeert de Nederlandse industrie in een nadelige positie 
ten qJzicbte van andere gerndustrialiseerde Ianden met lagere loonkosten. Concurreren op 
arbeidsproduktiviteit aileen zal dan ook niet tot de gewenste verbeteringen leiden. 
Het voordeel dat Nederland bezit ten opzicbte van veel andere gei'ndustrialiseerde Ianden 
bestaat uit een groot potentieel aan goed opgeleide en creatieve technici. Om deze 
meerwaarde optimaal te benutten, zal de Nederlandse werktuigbouwkundige industrie 
zich dan ook vooral moeten toeleggen op bet ontwikkelen van boogwaardige produkten 
en produktieprocessen, die gekenmerkt worden door een boge kwaliteit en een grote 
inbreng van innovatieve ideeen. 

Aileen door zich meer toe te leggen op bet ontwikk:elen van innovatieve produkten en 
produktieprocessen, zal de Nederlandse industrie op tecbnisch gebied een vooraanstaande 
rol kunnen blijven spelen. 
Het logische gevolg van dit uitgangspunt is, dat de aandacbt binnen de bedrijven meer 
gericht zal moeten worden op bet ontwerpproces van produkten en op de produk
tieprocessen. Met name hinnen bet ontwerpproces van produkten zal aandacht moeten 
worden besteed aan zowel de manier van ontwerpen, als aan de bulpmiddelen die de 
ontwerper ondersteunen bij bet uitvoeren van zijn werkzaamheden. 

Wat betreft de manier van ontwerpen kan men stellen dat in de meeste bedrijven geen 
specifieke ontwerpmethode wordt gevolgd, maar dat het ontwerpproces grotendeels 
gebaseerd is op ervaring en op een aanpak volgens bet 'trial and error' -principe. 

Wat betreft de ontwerpbulpmiddelen wordt in dit verband gedacht aan computersystemen 
zoals CAD-, CAD/CAM- en CAE-systemen, aan bestanden met onderdelen- en produkt
gegevens, aan mogelijkheden voor bet uitwisselen van informatie met andere systemen 
en aan applicatieprogramma' s die in grote boeveelheden ontwikkeld zijn voor diverse, 
specifieke toepassingen. 
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Zoals uit de volgende boofdstukken zal blijken, zijn er reele mogelijkheden om bet 
ontwerpproces van werktuigbouwkundige produkten met succes te verbeteren. Hierbij ligt 
bet accent zowel op de aanpak van bet ontwerpproces zelf, als op bet op de juiste wijze 
inzetten van de ter beschikk:ing staande ontwerpbulpmiddelen. 

Tot slot kan worden gesteld dat bet inzetten van computersystemen ter ondersteuning van 
bet ontwerp- en produktieproces een absolute voorwaarde is voor bet bebouden of bet 
verkrijgen van een, voor de Nederlandse werktuigbouwkundige industrie, zodanig boog 
tecbnisch niveau, dat een goede concurrentiepositie in de toekomst gewaarborgd zal 
worden. 

1.2. Computergebruik in de werktuigbouwkunde 

Nadat de computer in bet afgelopen decennium met name de administratieve wereld 
stormenderband beeft veroverd, vindt deze ontwikkeling op bet ogenblik ook plaats op 
bet gebied van de techniscbe toepassingen. 
In de werktuigbouwkundige deelgebieden, bet ontwerpen en bet produceren van discrete 
produkten, wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van computers en de bijbehorende 
programmatuur. 
Door de boge prijzen van met name de hardware, bleef bet gebruik van computer
systemen in werktuigbouwkundige toepassingen tot voor enkele jaren hoofdzakelijk 
voorbebouden aan een beperkt aantal grote bedrijven. De laatste jaren is daar duidelijk 
verandering in gekomen. Doordat de hardware en de software nu ook voor kleine en 
middelgrote bedrijven betaalbaar zijn geworden, kan de computer ook bier bij bet 
ontwerp- en produktieproces worden ingezet. 

Voor meer specifieke informatie over CAD/CAM/CAE-systemen en de mogelijkheden 
die deze systemen bieden bij werktuigbouwkundige toepassingen, wordt verwezen naar 
de literatuur [1]. De definities en begrippen, zoals die in [1] zijn vastgelegd ten aanzien 
van CAD/CAM/CAE, worden bier integraal overgenomen. 

Bij veel bedrijven blijkt dat, na bet invoeren van de ondersteunende systemen voor bet 
ontwerp- en produktieproces, de verwachte voordelen van bet gebruik van deze CAD- en 
CAD/CAM-systemen in de praktijk niet aantoonbaar worden behaald. Dit gegeven leidt 
bij andere bedrijven, die overwegen om CAD- of CAD/CAM-systemen aan te scbaffen, 
weer tot de nodige terugboudendheid bij bet nemen van een dergelijke stap. 

CAE-systemen, waarmee tijdens bet ontwerpproces analyse- en optimalisatieberekeningen 
worden uitgevoerd, komen in de meeste Nederlandse bedrijven in bet gebeel niet voor. 

Bij bedrijven die zijn overgegaan tot bet invoeren van automatisering bij bet ontwerp- en 
bet produktieproces, blijken de resultaten vaak niet aan de verwacbtingen te voldoen. Uit 
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onderzoek is gebleken, dat dit voomamelijk is terug te voeren tot een gebrek aan kennis 
over de mogelijkheden van werktuigbouwkundige CAD- en CAD/CAM-systemen. 
Dit gebrek aan kennis is in de praktijk meestal ook de oorzaak van bet niet onderkennen 
van bet grote verscbil tussen 'Ontwerpen en produceren met gebruik van CAD- en 
CAD/CAM-systemen' en 'Ontwerpen en produceren op de conventionele manier'. 
Overgaan van conventionele bulpmiddelen, de tekenplank bij bet ontwerpen en de 
handprogranunering bij NC-bestuurde machines, naar geautomatiseerde hulpmiddelen als 
CAD- en CAM-systemen leidt aileen dan tot verbeteringen, als tegelijkertijd ook wordt 
overgegaan op een andere manier van werken. Met andere woorden: niet slecbts de 
aanscbaf van een CAD- of CAD/CAM-systeem, maar vooral de manier waarop gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheden van een dergelijk systeem is bepalend voor bet al 
dan niet rendabel zijn van de investering. 

Het gebrek aan basiskennis over de mogelijkheden van werktuigbouwkundige CAD
systemen en de problemen in de praktijk bij bet gebruik van deze systemen zijn deels te 
verklaren uit bet feit dat bet bier om nieuwe, tecbniscbe ontwikkelingen gaat. In de 
meeste bedrijven bestaat nog geen expertise op dit gebied, terwijl voor de bestaande, 
conventionele werkwijze wel een jarenlange ervaring aanwezig is. Bovendien wordt in de 
opleidingen aan de tecbniscbe onderwijsinstellingen in Nederland, zowel universiteiten 
als hogescbolen, in bet algemeen nog onvoldoende aandacbt besteed aan de innovatieve 
mogelijkheden die deze systemen bieden. 

Het is dan ook voor de hand liggend dat vooral bij bet midden- en kleinbedrijf grote 
beboefte blijkt te bestaan aan gefundeerde kennis in de vorm van integrate modellen, 
methoden en toepassingsmogelijkheden met betrekking tot automatisering en innovatie 
bij bet ontwerpproces. 

1.3. Uitgangspunten 

Als concrete uitgangspunten voor bet opzetten van een werkwijze die leidt tot een 
optimale uitvoering van bet ontwerpproces, dienen de conclusies die voortgekomen zijn 
uit een onderzoek, uitgevoerd in 1991, naar bet gebruik van CAD-systemen ter onder
steuning van bet werktuigbouwkundig tekenen en ontwerpen in de Nederlandse bedrij
ven. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in bet rapport 'CAD in Nederland' 
uit 1992 [2]. In Appendix A worden de resultaten van dit onderzoek nog eens kort 
samengevat. 
Sinds bet onderzoek in 1991 is er maar weinig veranderd in de manier, waarop de 
Nederlandse bedrijven gebruik maken van de mogelijkheden van computersystemen 
tijdens bet ontwerpen. Deze conclusie komt voort uit voortdurende contacten over bet 
gebruik van CAD-systemen met bedrijven, leveranciers en adviserende instellingen als de 
Innovatiecentra. 
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De meest relevante conclusie nit genoemd onderzoek is, dat bij bet ontwerpen en tekenen 
weinig of geen gebruik wordt gemaak:t van de mogelijkheden, die CAD-systemen bieden 
ter ondersteuning van de ontwerper bij bet uitvoeren van bet ontwerpproces. De wijze 
waarop een CAD-systeem wordt ingezet blijft, vooral in bet midden- en kleinbedrijf, 
hoofdzakelijk beperkt tot bet vervangen van de tekentafel. In deze bedrijven wordt dan 
ook, terecht, uitsluitend gesproken over tekensystemen. 

Bij bet nitvoeren van genoemd onderzoek bestond tevens de verwachting dat er een 
duidelijke samenhang zoo worden gevonden tussen een bepaalde bedrijfstak en de 
bijbehorende, typische produktkenmerken, en de wijze waarop de ontwerphulpmiddelen 
worden ingezet. Een dergelijke samenhang is nit bet onderzoek echter niet af te leiden 
omdat de ontwerphulpmiddelen hoofdzakelijk als elektronische tekenplank worden 
gebruikt. 

Uit bet onderzoek en uit contacten met bedrijven komt duidelijk naar voren dat er 
behoefte is aan een nieuwe benadering van bet ontwerpproces. 

De kracht van de ondersteunende computersystemen ligt voor de werktuigbouwkunde 
vooral in een integrale benadering van de verschillende bedrijfsfuncties. Bij bet ontwik
kelen van een nieuwe werkwijze kan bet ontwerpproces dan ook niet gelsoleerd worden 
gezien van de overige bedrijfsfuncties zoals de produktie, de logistiek en de administra
tie. Beschouwingen over deze bedrijfsfuncties vinden plaats vanuit de optiek van de 
ontwerper, dus via hun invloed op of hun samenhang met bet ontwerpproces. 

Bij bet zoeken naar de optimale aanpak van bet ontwerpproces, is in eerste instantie 
gedacht aan een methode om de ontwerpactiviteiten in de bedrijven zo te structureren, 
dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden die de ondersteunende 
computersystemen bieden. Deze benadering leidde tot een zodanig inzicht in de ontwerp
problematiek, dat hieruit een bredere, algemeen toepasbare werkwijze voor bet ontwer
pen van werktuigbouwkundige produkten kon worden afgeleid. 

In de praktijk blijkt vooral bij bet midden- en kleinbedrijf veel behoefte te bestaan aan 
algemene en onafbankelijke informatie, die als leidraad kan dienen bij de keuze en 
implementatie van computersystemen voor bet ondersteunen van een belangrijk deel van 
de werkzaamheden bij bet ontwerp- en produktieproces. 

Ook bij de technische onderwijsinstellingen is behoefte aan een beter inzicht in methoden 
en middelen die te maken hebben met bet ontwerpen van produkten. De opleidingen 
richten zich immers steeds meer op bet aanleren van algemeen geldende methoden, 
gebaseerd op een brede basiskennis, voor bet aanpakken van problemen van uiteenlopen
de aard. Bovendien wordt van de onderwijsinstellingen verwacbt, dat binnen hun 
opleidingen aandacht geschonken wordt aan nieuwe ontwikkelingen op bet gebied van 
computersystemen en hun invloed op de nitvoering van bet ontwerpproces. 

Voor de ontwikkelingen in de bedrijven is bet van groot belang dat de opleidingen aan 
de technische onderwijsinstellingen van hoog niveau zijn. De onderwijsinstellingen 
leveren immers de toekomstige technische beleidsbepalers voor de Nederlandse industrie. 
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1.4. Beschrijving van bet probleem 

Voor bedrijven die produkten ontwerpen is het van groot belang dat het ontwerpproces 
op een optimale manier wordt uitgevoerd. Optimaal staat hier voor: op de meest gunstige 
manier, zo goed mogelijk functionerend. 

Uit contact met een groot aantal verschillende bedrijven, die uiteenlopende produkten 
ontwerpen, is gebleken dat een optimale aanpak van de uitvoering van het ontwerpproces 
niet op een uniforme, voor aile bedrijven geldende wijze is aan te geven. Dit wordt in de 
praktijk onder meer duidelijk, als de mogelijkheden die er bestaan om de ondersteuning 
van het ontwerpproces te automatiseren, geanalyseerd worden. Invoering van computer
ondersteuning leidt immers praktisch altijd tot een reorganisatie van het ontwerpproces, 
waarbij ook een bezinning op de aanpak van het ontwerpproces noodzakelijk is. 

Door bovengenoemde ervaringen ontstond de behoefte aan een algemeen geldend model 
waaruit af te leiden is, aan welke voorwaarden voldaan moet worden om in een bedrijf te 
kunnen beschikken over de kennis en de mogelijkheden die kunnen leiden tot een 
optimale aanpak van het ontwerpproces. 

Om een dergelijk model op te kunnen stellen, is een analyse nodig van de verschillende 
aspecten die de gang van zaken tijdens het ontwerpen bepalen. Deze aspecten moeten 
vervolgens gekoppeld worden aan de onderscheidende, karakteristieke eigenschappen van 
de produkten die door het bedrijf ontworpen worden. Dergelijke eigenschappen worden 
hier produktkenmerken genoemd. V oorbeelden van produktkenmerken zijn onder andere: 
de seriegrootte, de vormgeving en de vervaardigingsmethode. 

Deze problernatiek is schematiscb weergegeven in figuur 1.1. De produktgegevens zijn 
de feiten die bekend zijn over de produkten. Het ontwerpproces geeft de totstandkoming 
van bet ontwerp aan. De analyse en de concrete invulling van bet proces dat doorlopen 
wordt tussen bet bekend zijn van de produktgegevens en bet uitvoeren van bet ontwerp
proces, vormt bet doel van dit onderzoek. 

Uit de concrete produktgegevens zijn de, in algemene termen aan te geven, kenmerken af 
te leiden. Zo leidt bet produktgegeven 'er moeten 100.000 stuks geproduceerd worden' 
tot bet produktkenmerk 'massaprodukt'. Deze afgeleide produktkenmerken zullen 
bepalend zijn voor een optimale aanpak van de uitvoering van het ontwerpproces. 

De aanpak van de uitvoering van bet ontwerpproces wordt bier verder aangeduid als 
ontwerpstrategie: het plan volgens hetwelk men te werk gaat bij het ontwerpen van 
produkten. 

De bier bescbreven werkwijze kan nog worden toegelicht aan de hand van de te volgen 
ontwerpstrategie bij produkten met verschillende seriegrootte: een massaprodukt en een 
enkelstuksprodukt. Bij bet ontwerpen van een massaprodukt staat optimaliseren van bet 
produkt met behulp van een softwarematig prototype centraal. Analyseren van de 
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technische eigenschappen is bij een massaprodukt lonend aan de hand van een hardwa
rematig prototype. Bij het ontwerpen van een enkelstuksprodukt kan het softwarematig 
prototype gebruikt worden om de noodzakelijke analyses uit te voeren, voordat het 
ontwerp in produktie gaat. 

Produktgegevens 

Kenmerken 

1·---
0ptimale aanpak 

1---
Ontwerpproces 

Figuur 1.1. Schematische voorstelling van de 
probleembeschrijving. 
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1.5. Opzet van bet onderzoek 

Binnen bet totstandkomingsproces van een werktuigbouwkundig produkt, ricbt bet 
onderzoek zicb op de activiteiten die zich afspelen in de ontwerpfase. Het ontwerpproces 
wordt bier bescbouwd als een infonnatieverwerkend proces. Het model, dat gebruikt zal 
worden bij bet vaststellen van de optimale aanpak voor het uitvoeren van bet ontwerp
proces, is volledig gebaseerd op bet omgaan met infonnatie over de te ontwerpen 
produkten. 

In de literatuur is op diverse manieren een systematische aanpak van bet ontwerpproces 
zelf beschreven. In boofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de theorieen die over de 
uitvoering van bet ontwerpproces ontwikkeld zijn. 

Enerzijds zijn er in de literatuur theoretiscbe modellen opgezet om bet ontwerpproces te 
bescbrijven, anderzijds zijn er in de laatste decennia veel beschrijvingen over bet gebruik 
van CAD- en CAD/CAM-systemen verschenen. 
Voor een optimale benadering van bet ontwerpproces als infonnatieverwerkend proces is 
bet noodzakelijk dat de kennis uit deze verschillende invalshoeken gecombineerd wordt. 
Op deze wijze wordt niet aileen inzicbt verkregen over de te volgen werkwijze bij bet 
ontwerpen, maar ook over de daarbij te gebruiken bulpmiddelen. 

Als leidraad bij bet onderzoek zal gebruik gemaakt worden van de probleemomscbrijving 
die weergegeven is in figuur 1.1. 
Voor een bedrijf is bet van belang om een duidelijk inzicbt te krijgen in de kenmerken 
van de produkten die er worden ontworpen. Voor het vaststellen van deze kenmerken 
wordt een systeem ontwikkeld, dat gebaseerd is op onderzoek naar de wijze, waarop 
binnen bet ontwerpproces wordt omgegaan met infonnatie over de produkten. 

Aan de hand van de produktkenmerken die nu bekend zijn, wordt verder onderzocbt 
volgens welke werkwijze, en met bebulp van welke bulpmiddelen de betreffende 
produkten op een optimale manier kunnen worden ontworpen. 

Door bet koppelen van de methode voor bet bepalen van de produktkenmerken aan de 
methode voor bet vaststellen van de werkwijze en de middelen, zal bet theoretiscb model 
voor bet bepalen van de te volgen ontwerpstrategie tot stand komen. 
Uit dit model kan elk bedrijf, uitgaande van zijn eigen produkten, afleiden welke 
ontwerpstrategie gevolgd moet worden. 

Ter illustratie van de manier waarop in de praktijk wordt omgegaan met de bier 
ontwikkelde aanpak, is vervolgens in een aantal cases de ontwerpstrategie nader uitge
werkt. 
Uit concrete toepassingen in verschillende bedrijven is gebleken, dat de bier ontwikkelde 
ontwerpstrategie in de praktijk met succes kan worden toegepast. 
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2. Ontwerpen in de literatuur 

2.1. Inleiding 

Werktuigbouwkundig ontwerpen kan worden omschreven als: 'Het aangeven van een 
. oplossing om aan een bestaande beboefte te voldoen met bebulp van bescbikbare 

middelen en met inacbtneming van maatstaven van tecbnische en maatschappelijke aard.' 
NB: Dit is een aangepaste versie van de defmitie gebruikt door de University of 

California in Los Angeles, zoals beschreven in [3]. Deze defmitie luidt: 
'Ontwerpen is bet aangeven van de beste oplossing om aan een behoefte te 
voldoen met bebulp van bescbikbare middelen en met inacbtneming van 
maatstaven van natuurkundige en maatscbappelijke aard.' 

Op deze wijze omscbreven is bet ontwerpen praktiscb even oud als de mensbeid. In bet 
stenen tijdperk werden immers al gereedscbappen en werktuigen bedacbt en gemaakt om 
de mens in staat te stellen in bestaande beboeften te voorzien. 

In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op de gescbiedenis van bet 
ontwerpen en van de bulpmiddelen die daarbij werden gebruikt. 

Over ontwerpen van werktuigbouwkundige produkten is veel geschreven in de literatuur. 
Opvallend bierbij is dat de problematiek uit verschillende invalsboeken wordt benaderd. 

De literatuur over bet ontwerpen van werktuigbouwkundige produkten die bebandeld 
wordt in dit boofdstuk, blijft beperkt tot literatuur in de Duitse, Engelse en Nederlandse 
taal. De reden biervoor is, dat zowel in de Nederlandse bedrijven als in de Nederlandse 
ondeJWijsinstellingen de tecbniscbe literatuur grotendeels beperkt blijft tot de genoemde 
taalgebieden. 

Bij bet bestuderen van de literatuur valt op, dat globaal over twee verscbillende 'scbolen' 
gesproken kan worden: bet methodiscb ontwerpen en bet conceptueel ontwerpen. Deze 
twee methoden zullen in dit boofdstuk uitgebreid aan de orde komen. Daarnaast wordt 
aandacbt besteed aan enkele scbrijvers die bet ontwerpproces op een eigen manier 
benaderen. 

Naast de literatuur over bet ontwerpen van werktuigbouwkundige produkten, bestaat er 
veel literatuur over CAD- en CAD/CAM-systemen. Een duidelijke combinatie van zowel 
bet ontwerpen als de inzet van computersystemen bij bet ontwerpen is in de literatuur 
niet te vinden. De reden hiervoor is waarscbijnlijk dat een integrate, uitgekristalliseerde 
denkwijze over bet ontwerpen met gebruik van computerondersteuning nog niet bescbik
baar is. 
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2.2. Geschiedenis van bet ontwerpen 

AI uit de Oudheid zijn veel voorbeelden bekend van werktuigen en constructies die de 
mensen in staat stelden om werkzaamheden uit te voeren, die anders niet mogelijk waren 
geweest. Uit die periode zijn veel ontwerpprincipes bekend die ook tegenwoordig nog 
steeds een rol spelen. 

Enkele sprekende voorbeelden: 

- Bij de bouw van de piramiden in Egypte, van ca. 3000 tot 350 v.C., werd gebruik 
gemaakt van rollen om blokken steen horizontaal te verplaatsen. Ook werden scbuine 
bellingen en bijsconstructies gebruikt om de blokken verticaal te verplaatsen. 

- Archimedes, van ca. 287 v.C. tot 212 v.C., ontwierp en bouwde de waterschroef, een 
voorloper van de scbroefpompen om water omboog te pompen. Ook wordt Archime
des gezien als ontwerper van talloze toepa.~singen van krachtversterking door middel 
van de befboomwerking en de katrolwerking. 

- In de le eeuw v.C. werden in Griekenland al waterraderen gebruikt voor het malen 
van graan. 

De werkwijze van deze ontwerpers 'oude stijl' kan in bet algemeen omscbreven worden 
als ambachtelijk: de bedenker van een bepaalde constructie maakte die ook meestal zelf, 
zodat er geen informatie overgedragen hoefde te worden in de vorm van tekeningen en 
voorschriften. Het ontwerp was bet produkt zelf. Als er meerdere werktuigen volgens een 
bepaald principe nodig waren, werden deze meestal nagebouwd aan de hand van de door 
de ontwerper gemaakte eerste versie. 

Een van de eerste bekende ontwerpers 'nieuwe stijl' was Leonardo da Vinci, die leefde 
van 1452 tot 1519. Hij bedacbt ontwerpen die hij niet altijd zelf bouwde, maar die hij 
vastlegde in schetsen en tekeningen. Verscbillende van zijn ontwerpen, zoals bijvoor
beeld een parachute, zijn zelfs nooit gemaakt in de tijd waarin hij leefde. Doordat zijn 
ontwerpen in de vorm van schetsen en tekeningen zijn vastgelegd werd bet mogelijk dat 
veel van zijn ideeen pas veel later werden nagebouwd. 

NB: Het ontwerpen 'nieuwe stijl', zoals al beoefend door Da Vinci, voldoet aan 
de definitie die 'Van Dale' geeft van bet woord 'ontwerpen' namelijk: 
'Uitdenken en in schets brengen'. 

Da Vinci maakte talrijke ontwerpen voor de meest uiteenlopende werktuigen en 
machines, onder andere: watermolens, befbomen, baggermachines, geschut en ander 
oorlogstuig, liften en vooral veel vliegmachines. 

Verdere, interessante informatie over de manier waarop in de loop der jaren bet ontwerp
proces werd uitgevoerd is te vinden in de boeken van Lintsen [4]. 
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Gesehiedenis van de ontwerpmiddelen 

Vanaf Da Vinci was bet maken van schetsen en tekeningen op papier de meest gangbare 
manier om ontwerpen vast te leggen. Eeuwenlang zijn potlood, pen en papier de 
belangrijkste hulpmiddelen van de ontwerper geweest. 

Hierin kwam pas verandering, toen bet mogelijk werd om werkzaamheden in de techniek 
met computersystemen en de bijbehorende programma's te ondersteunen. In de periode 
tussen 1960 en 1970 bleef bet gebruik van computers in technische toepassingen beperkt 
tot bet uitvoeren van berekeningsprogramma' s, gekenmerkt door batchverwerking en 
numerieke uitvoer. Na 1970 werd een nieuwe manier van werken mogelijk door de 
opkomst van grafisch interactieve computersystemen, waarbij grafische terminals aan 
mainframe-computers waren gekoppeld. Dit betekende niet aileen dat de numerieke 
berek:eningen veel effectiever konden worden uitgevoerd doordat de resultaten onmiddel
lijk zichtbaar waren, maar ook dat voor bet eerst gebruik gemaakt kon worden van 
tekenprogramma' s. 
Tussen 1980 en 1990 zorgden de snelle ontwikkelingen op bet gebied van processoren, 
geheugens en randapparatuur voor bet ter beschikking komen van steeds krachtigere, 
lokale apparatuur in de vorm van PC' s en grafische werkstations. Het duurde echter tot 
na 1990 voordat de prijs-prestatieverhouding van 3D CAD-systemen bet mogelijk 
maakte, dat dergelijke systemen op grote schaal konden worden ingezet. 

Recente ontwikkelingen in de computerondersteuning 

Door de steeds voortdurende ontwikkelingen in de functionaliteiten van ondersteunende 
computersystemen, zijn deze uitgegroeid tot krachtige hulpmiddelen voor de ontwerper. 

Voorbeelden van recent ontwikkelde toepassingsmogelijkheden zijn: 
- Het ontwerpen met 3D CAD op basis van solid modelling. 

Het werken met een softwarematig prototype, aan de hand waarvan in een vroeg 
stadium van bet ontwerpproces veel informatie over bet toekomstige produkt kan 
worden verkregen. 
Gebruik maken van de mogelijkheden om een ontwerp of onderdelen ervan parame
trisch op te zetten, waardoor automatisch varianten kunnen worden gegenereerd. 
Het uitvoeren van analyse- en optimalisatieberekeningen met behulp van programma's 
die werken volgens de Eindige Elementen Methode. 
Het analyseren van bewegingen en dynamisch gedrag van constructies. 
Het simuleren en analyseren van processen om produkten tot stand te brengen. 
Het toepassen van fast prototyping om in zeer korte tijd over een hardwarematig 
prototype te kunnen beschikken. 
De organisatorische ondersteuning van bet ontwerpproces met behulp van simultane
ous of concurrent engineering, waarbij bet mogelijk is dat verschillende mensen 
gelijktijdig met de ontwikkeling van een produkt bezig zijn. 
Het gebruik van Assembly Modelling om een complex produkt samen te stellen uit 
onafbankelijk te ontwerpen onderdelen. 
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Een aantal van de genoemde ontwikkelingen, die er voor kunnen zorgen dat de mogelijk· 
heden van ondersteunende computersystemen bijdragen aan een effectievere aanpak van 
bet ontwerpproces, is beschreven in Appendix B. 

2.3. Methodisch ontwerpen 

'Methodiscb ontwerpen' in Duitsland 

Duitsland geldt als de bakermat van een methodische aanpak van bet ontwerpproces. De 
schrijvers die bet meest bekend zijn op dit gebied, zijn: Pahl en Beitz [6], Rodenacker 
[7], Roth [8] en Koller [9]. De manier waarop deze schrijvers bet ontwerpproces 
benaderen, komt in grote lijnen met elkaar overeen. De verschillen zijn vooral te vinden 
in de details en in bet meer of minder onderverdelen van bet ontwerpproces in fasen. 

VDI-ricbtlijnen 

De door de verschillende Duitse scllrijvers ontwikkelde ontwerpmethoden werden in 
1973 door de VDI omgezet in een aanpak die meer gericht is op toepassing in de 
praktijk, de VDI-richtlijn VDI-2222 [10]. In 1985 kwam een nieuwe richtlijn: VDI-2221 
[11], waarin een verdere verdeling van de uit te voeren stappen wordt aangegeven. 
Omdat in de VDI-richtlijn VDI-2222 bet principe van bet 'methodisch ontwerpen', zoals 
dat beschreven wordt door de verschillende Duitse schrijvers, te herkennen is, zal deze 
VDI-richtlijn bier nader worden beschreven. 

Uitgangspunt voor bet 'methodisch ontwerpen' is de systematische opzet, waarbij een 
aantal voorgeschreven fasen doorlopen dienen te worden. Kenmerkend voor elke fase is 
bet genereren van een aantal mogelijke oplossingen, waaruit dan de beste varianten 
dienen te worden gekozen. Dit proces is scbematisch weergegeven in figuur 2.1. Hierin 
kan duidelijk bet proces van bet bedenken van mogelijke varianten in de diverse fasen 
onderscheiden worden. 

Bij bet ontwerpproces volgens VDI-richtlijn 2222 worden de volgende fasen doorlopen: 

- De planningsfase. 
In deze fase wordt de opdracht nader geanalyseerd en gespecificeerd aan de hand van 
trendstudies, marktanalyses, haalbaarheidsstudies, octrooi-onderzoek, klantenwensen en 
milieuwetten. Aan bet einde van deze fase wordt de ontwerpopdracht eenduidig 
vastgesteld. 
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Figuur 2.1. Ontwerpmethode volgens VDI-2222 [17]. 

- De conceptfase. 
Het eisenpakket wordt opgesteld. 
De functie wordt op abstracte wijze omschreven en onderverdeeld in deelfuncties. Per 
deelfunctie worden mogelijke principe-oplossingen gegenereerd, eventueel gecombi
neerd met orienterende berekeningen of tests. 
De mogelijke deeloplossingen worden aan de hand van een morfologisch overzicht 
onderzocht op combinatiemogelijkheden. Er wordt een keuze gemaakt van mogelijke 
combineerbare deeloplossingen. Deze worden weergegeven in schetsen die voorzien 
zijn van de hoofdmaten. 
Aan de hand van technische en economische criteria wordt een keuze gemaakt nit de 
voorgestelde mogelijke concepten. 
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- De constructiefase of vormgevende fase. 
De deelconstructies worden gedimensioneerd en eventueel berekend. De deelconstruc
ties worden beoordeeld op hun technische en economische kwaliteiten. Delen die Diet 
voldoen worden constructief verbeterd en eventueel vindt er terugkoppeling naar de 
vorige fase plaats, waarbij een van de andere varianten wordt beoordeeld. 
De goedgekeurde constructie wordt vastgelegd en vrijgegeven voor de volgende fase. 

- De uitwerkfase. 
De delen van de constructie worden berekend en eventueel geoptimaliseerd. De 
detailtekeningen en produktietekeningen worden uitgewerkt. Eventueel wordt een 
prototype gemaakt en getest. Bij goedkeuring worden de tekeningen van de constructie 
vrijgegeven voor de fabricage. 

Ondersteuning van bet 'metbodiscb ontwerpen' 

In de Duitse literatuur zijn, ter ondersteuning van het werken volgens bet 'methodisch 
ontwerpen', verscbillende andere gegevens beschikbaar, zoals: de constructiecatalogi, 
keuzemethodieken en werken met morfologische overzichten. 

Constructiecatalogi zijn opgesteld door Ewald [12], Koller [13] en Roth [8]. In deze 
catalogi worden overzichten gegeven van constructieve oplossingen om bepaalde 
deelfuncties te vervullen. Aan bet 'Institut fiir Konstruktionslebre' van de TU Braunsch
weig wordt gewerkt aan bet opzetten van constructiecatalogi in de vorm van computerbe
standen. Deze bestanden kunnen vanuit een programma benaderd worden via een 
speciaal ontwikkelde taal, die opgebouwd is uit een combinatie van begrippen voor bet 
uitvoeren van de gewenste constructieve functies, en een commandotaal om de samen
hang tussen de verschillende functies te beschrijven. 

Om een onderbouwde keuze te kunnen maken uit de gevonden alternatieve concepten 
heeft Kesselring [14] een keuzemethodiek ontwikkeld. Met behulp van waarderingen en 
gewichtsfactoren kan met deze methodiek worden bepaald, welke oplossing in een 
bepaald geval bet beste voldoet aan de gestelde eisen. 

Om te bepalen op welke wijze gevonden oplossingen voor deelfuncties bet beste met 
elkaar kunnen samenwerken, kan gebruik gemaakt worden van een morfologisch 
overzicht. 

'Metbodiscb ontwerpen' in Nederland 

De Duitse methodische aanpak van bet ontwerpproces vond in Nederland navolging door 
Van den Kroonenberg [3]. De door hem beschreven aanpak onderscheidt drie opeenvol
gende fasen in bet ontwerpproces, zoals scbematisch is weergegeven in figuur 2.2. 
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probleemdelinierende lase 

vormgevende fase 

Figuur 2.2. Methodisch ontwerpen [3]. 

Bij nadere beschouwing blijkt er grote overeenkomst te bestaan tussen bet 4-fasenmodel 
van VDI-2222 en bet 3-fasenmodel van Van den Kroonenberg. De vormgevende fase nit 
bet laatste model, komt in de praktijk overeen met een combinatie van de constructiefase 
en de uitwerkfase nit bet Duitse model. 

'Metbodiscb ontwerpen' in de Engelse literatuur 

In de Engelstalige literatuur zijn, met betrekking tot bet 'methodiscb ontwerpen', twee 
ontwikkelingen waar te nemen. In de eerste plaats zijn de meeste Duitse boeken over 
'methodiscb ontwerpen' in bet Engels vertaald. Daarnaast zijn er diverse Engelstalige 
schrijvers, die op hun beurt nieuwe varianten van bet 'methodiscb ontwerpen' bescbrij
ven. 

Als vertegenwoordiger van de laatste categoric geldt Cross [15] van The Open Universi
ty in Engeland. Zijn benadering van bet ontwerpproces is een variant op de methoden nit 
de Duitse literatuur, waarbij vooral de nadruk ligt op de keuzetechnieken en op bet 
gebruik van morfologiscbe overzichten om mogelijke combinaties van deeloplossingen in 
beeld te brengen. 
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Een voorbeeld van een Noord-Amerikaanse auteur die een systematiscbe ontwerpmetho
diek beschrijft. is Jones [16]. Het ontwerpproces wordt opgebouwd uit de volgende 
fasen: analyse, synthese en evaluatie. De belangrijkste overeenkomst met de Duitse 
methodiscbe aanpak bestaat nit bet consequent opdelen van de nit te voeren functies in 
deelfuncties, en nit bet bedenken van mogelijke deeloplossingen voor elk van de 
deelfuncties. Bij de evaluatie wordt een onderbouwde keuze gemaakt nit de altematieven. 

Opmerkingen over 'methodisch ontwerpen' 

De Duitse literatuur beeft steeds voorop gelopen bij bet systematiseren en formaliseren 
van bet ontwerpproces in de werktuigbouwkunde. 
Uit de talloze verwijzingen in de overige literatuur valt af te leiden dat vele onderzoekers 
gemspireerd zijn door deze Duitse benadering. Dit aspect aileen al betekent een waarde
volle bijdrage van de Duitse schrijvers aan bet onderzoek naar de processen, die zich 
afspelen bij bet ontwerpen van werktuigbouwkundige produkten. 

Tijdens zijn afstudeerwerk bij Siemens in Duitsland heeft Debertrand [17] de verschillen
de methoden uitgebreid met elkaar vergeleken, en beproefd op hun bruikbaarheid in de 
praktijk. De verschillende benaderingen van bet 'methodiscb ontwerpen' bleken waarde
vol bij bet theoretiscb analyseren van de ontwerpactiviteiten, maar te abstract om 
rechtstreeks in de praktijk te kunnen worden toegepast Als belangrijkste reden hiervoor 
wordt aangegeven, dat bet doorlopen van de methodische benadering te veel tijd in 
beslag neemt. Hierin kan waarscbijnlijk in de toekomst verbetering optreden door 
automatisering van een groot deel van bet metbodiscb ontwerpproces. 

2.4. Conceptueel ontwerpen 

Als tegenhanger van bet 'metbodisch ontwerpen' wordt in de literatuur vaak bet 
'conceptueel ontwerpen' aangegeven. Het 'conceptueel ontwerpen' wordt ook wei 
aangeduid als een conventionele of beuristiscbe aanpak van bet ontwerpproces. 
Het belangrijkste verschil met bet 'methodisch ontwerpen' komt tot uiting in de manier, 
waarop oplossingen voor de problemen op de verscbillende niveaus worden gegenereerd. 

Bij bet 'methodisch ontwerpen' wordt consequent een verdeling in deelfuncties aange
bracht. waarna per deelfunctie op elk niveau meerdere oplossingen worden bedacbt 
(figuur 2.1.). Bij de uiteindelijke keuze speelt bet aldan niet samengaan van de oplossin
gen, vast te stellen in een morfologisch overzicht. een belangrijke rol. 

Bij bet 'conceptueel ontwerpen' worden voor bet totale probleem mogelijke (concept)op
lossingen gegenereerd en vervolgens beoordeeld op hun bruikbaarheid. Het conceptueel 
ontwerpproces zal nader worden toegelicht aan de hand van de door French bescbreven 
aanpak. 
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French [18] beschrijft bet ontwerpproces volgens de conceptuele aanpalc Hierbij is bet 
ontwerpproces gebaseerd op de volgende activiteiten: 
- Analyse van bet probleem. 

Hierbij wordt de opdracht duidelijk vastgelegd, de randvoorwaarden en eisen beschre
ven en de belangrijkste criteria bepaald waaraan bet ontwerp moet voldoen. 
Concept vaststellen. 
Hier worden algemene oplossingen bedacht en in scbetsen vastgelegd. 
Globaal vormgeven van bet ontwerp. 
Uit de conceptvoorstellen wordt een keuze gemaakt en dit antwerp wordt uitgewerkt 
in een aantal samenstellingen. 
In deze fase wordt veelvuldig teruggekoppeld naar de voorgaande fasen. 
Detailleren van de delen. 
Hierbij worden aile afmetingen vastgelegd, materialen gekozen en berekeningen 
uitgevoerd. 

Een scbematiscb overzicbt van bet conceptuele ontwerpproces is in figuur 2.3. gegeven. 

Figuur 2.3. Conceptueel ontwerpen [18]. 
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French is een van de weinige auteurs, die in 1984 al nadrukkelijk de rol van de compu
terondersteuning bij bet ontwerpen heeft aangeven. Hij onderkent niet aileen de rol van 
CAD-systemen in de detailleerfase, maar wijst ook op de mogelijkheden van berekenen 
en simuleren en voorspelt een belangrijke rol voor de computerondersteuning bij bet 
ontwerpen en fabriceren in de toekomst. 

Door Ullman [19] wordt bet ontwerpproces eveneens volgens de conceptuele aanpak 
beschreven. Veel aspecten die al dan niet direct met bet ontwerpen te maken hebben, 
krijgen uitgebreid aandacht. Zo wordt ingegaan op de menselijke aspecten bij bet 
ontwerpen, waarbij zowel de mogelijkheden van de mens als ontwerper als de ergonomi
sche invloeden op de produkten aan de orde komen. Bovendien wordt tijdens bet 
doorlopen van bet ontwerpproces de inbreng van ondersteunende computersystemen, 
CAD-systemen en analyse-systemen, meegenomen. 

2.5. Overige literatuur over ontwerpen 

Door Hubka [20] [21] wordt een theoretiscbe, wetenschappelijke beschrijving van bet 
ontwerpproces gegeven aan de hand van een uitgebreide hoeveelheid ontwerpeigenscbap
pen, zowel interne eigenschappen als externe eigenscbappen. Als al deze eigenschappen 
definitief en in detail zijn gespecificeerd is bet ontwerp van bet produkt klaar. Door de 
grote hoeveelheid eigenschappen en de vaak complexe relaties tussen deze eigenscbappen 
is de praktische toepasbaarheid van deze methode beperkt. Voor onderzoek naar aile 
mogelijke aspecten die een rol spelen bij bet ontwerpproces biedt deze beschrijving een 
goede onderbouwing van uitgangspunten. 

Sub [22] leidt uit de bestaande conceptuele ontwerptechniek een abstracte methode af die 
is gebaseerd op axioma' s en de daaruit voortvloeiende resultaten. Aan de hand van de 
twee axioma's (1: onafhankelijkheid van de functionele eisen; 2: bet beste ontwerp bevat 
de minste informatie) kunnen algemene resultaten worden afgeleid in de vorm van 
richtlijnen voor de ontwerper, zoals: 
- Ontkoppel onderdelen, die aan verschillende eisen moeten voldoen. 
- Minimaliseer bet aantal eisen en randvoorwaarden. 
- Gebruik gestandaardiseerde onderdelen. 
- Integreer onderdelen, die in hun geheel aan gestelde eisen kunnen voldoen. 
- Gebruik zo mogelijk symmetrische vormen. 
- Gebruik de ruimst mogelijke tolerantie bij bet opstellen van de eisen. 
- Geef bij bet bedenken van concepten de voorkeur aan afzonderlijke onderdelen met 

weinig informatie, boven samengestelde onderdelen met complexe informatie. 

Eekels en Rodenburg [23] geven een overzicbt van de gebruikelijke ontwerpmethoden en 
werken een aanpak uit waarbij de nadruk ligt op industrieel ontwerpen. 
Delhoofen [24] legt bij zijn benadering van de ontwerpproblematiek vooral de nadruk op 
kwaliteitsaspecten en op organisatoriscbe aspecten. 
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2.6. Conclusies 

Zoals uit dit boofdstuk blijkt, zijn globaal twee verscbillende 'scbolen' voor de beschrij
ving van bet ontwerpproces te onderscbeiden: de methodiscbe aanpak en de conceptuele 
of conventionele aanpak. 

In de praktijk zal de conceptuele ontwerpmethode meestal de voorkeur genieten. Deze 
methode sluit dan ook aan bij de gang van zaken in de bedrijven. 
Tocb is bet van belang om aandacbt te besteden aan bet 'methodiscb ontwerpen'. Dit zal 
nu nader worden uitgelegd. 

Metllodiscb ontwerpen 

Typerend voor de discussies over bet nut van 'methodiscb ontwerpen' is, dat deze 
discussies zich hoofdzakelijk afspelen binnen de technische onderwijsinstellingen, de 
bogescbolen en de universiteiten. 
In de bedrijven leeft deze discussie veel minder, daar wordt de methodiscbe aanpak dan 
ook niet gevolgd. Tocb betekent dit niet dat daarmee bet 'methodisch ontwerpen' 
nutteloos is voor bet bedrijfsleven. 

In de praktijk kan men op twee manieren tegen bet gebruik van 'methodisch ontwerpen' 
aankijken, namelijk: 
- Men kan bet bewust toepassen. 
- Men kan bet onbewust een rol Iaten spelen. 

Het bewust toepassen van 'methodiscb ontwerpen' bij bet ontwikkelen van nieuwe 
produkten of bet aanpassen van bestaande produkten, is in de praktijk zeer omslacbtig en 
tijdrovend. Door de bestaande eis ten aanzien van de korte doorlooptijden voor bet 
ontwikkelen van produkten, ontbreekt de tijd om deze methode toe te passen. Dit geldt 
belemaal voor ervaren ontwerpers die meteen met een goede oplossing komen, en dan 
beweren dat er tocb geen betere oplossing uit de methodische benadering komt. De 
praktijk beeft bewezen dat deze ontwerpers meestal gelijk hebben. 

De belangrijkste voordelen van de methodiscbe benadering van bet ontwerpproces komen 
tot uiting in bet onderwijs. Hier is de tijdsduur geen probleem en kan een systematische 
aanpak de studenten enige houvast bieden bij bet oplossen van problemen. 

Tocb beeft bet 'onbewust een rol Iaten spelen' van bet 'methodisch ontwerpen' in de 
praktijk wei degelijk zijn nut bewezen. Met 'onbewust een rol Iaten spelen' wordt bier 
bedoeld: 
- De ontwerper kent uit zijn opleiding de aanpak volgens bet 'methodisch ontwerpen'. 
- Blj bet uitvoeren van zijn werkzaambeden laat de ontwerper op de achtergrond een 

lijst met mogelijke alternatieve oplossingen, met hun voor- en nadelen, een rol spelen, 
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zonder deze alternatieven op papier helemaal uit te werken en de beste oplossing 
beredeneerd te kiezen. 

• Het 'methodiscb ontwerpen' vervult dus, onbewust, een soort 'check list' -functie. 
- Zonder de kennismaking met 'methodisch ontwerpen' tijdens de opleiding, kan deze 

onbewuste 'check-list' -functie nooit een rol spelen bij bet ontwerpen. 

Het op deze manier gebruiken van de aanpak van bet 'methodisch ontwerpen' biedt in de 
praktijk niet aileen enig houvast aan een onervaren ontwerper, maar zal ook aan de 
ervaren ontwerper mogelijkheden bieden, die bij anders wellicbt over bet boofd zou 
bebben gezien. 

De conclusie wat betreft 'methodiscb ontwerpen' mag dus duidelijk zijn: bet verdient 
sterke aanbeveling om deze methode minstens een keer uitgebreid toe te passen tijdens 
de opleiding. Deze kennis kan vervolgens als acbtergrondinformatie meegenomen worden 
naar de praktijk. Het blijft ecbter een illusie dat bet aanleren van deze ontwerpmethodiek 
tijdens de opleiding, later zalleiden tot bet daadwerkelijk toepassen ervan in de praktijk. 

Overige conclusies 

Uit bet literatuuronderzoek zijn de volgende conclusies te trekken: 

- De beschreven ontwerpmethoden stammen uit de jaren 60 en 70. Dit beeft tot gevolg 
dat, op een enkele summiere uitzondering na, op geen enkele wijze rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheden, die geboden worden door computersystemen ter 
ondersteuning van de ontwerper bij bet voorbereiden en uitvoeren van bet ontwerppro
ces. 

- Bij bet uitwerken van de ontwerpmethoden, beschreven in de literatuur, worden 
verschillende voorbeelden gebruikt van te ontwerpen produkten. Bij deze voorbeelden 
wordt echter geen aandacht geschonken aan de eigenschappen van de produkten, die 
eventueel van invloed kunnen zijn op de te volgen methode. 

Voortbouwend op de bestaande beschrijvingen van bet ontwerpproces, wordt de kennis 
over bet ontwerpen in dit proefschrift uitgebreid met een onderzoek naar de invloed van 
produkteigenscbappen op, en bet gebruik van computerondersteuning bij de uitvoering 
van bet ontwerpproces. 
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3. Uitgangspunten voor de ontwerpstrategie 

3.1. lnleiding 

Alvorens nader in te gaan op de wijze waarop een optimale aanpak voor bet ontwerpen 
van werktuigbouwkundige produkten met verschillende kenmerken kan worden opgezet, 
is bet van belang dat de gehanteerde begrippen eenduidig worden vastgesteld. Met 
betrekking tot de invloed van produktkenmerken op de ontwerpstrategie, zal eerst worden 
vastgesteld wat er in dit verband onder bet begrip 'produkt' dient te worden verstaan. 
Tevens zal een eerste, globale beschrijving van de functie van een produkt worden 
gegeven. 

Bij de totstandkoming van een werktuigbouwkundig produkt speelt bet ontwerpproces 
een essentiele rol. Er zal nader worden ingegaan op de plaats van dit proces binnen de 
totale levenscyclus van een produkt, en op de invloed van bet ontwerpproces op bet 
techoiscbe en commerciele succes van een produkt. 

De functie van een produkt blijkt, gezien vanuit bet bedrijf dat bet produkt gaat ontwer
pen, een grote invloed te bebben op de wijze waarop bet ontwerpproces wordt uitge
voerd. Daarom is een nadere analyse van de functie van bet produkt noodzakelijk. 

Dit proefschrift heeft tot doel: bet opzetten van een strategie voor een optimale uitvoe
ring van bet ontwerpproces bij werktuigbouwkundige produkten. Om dit doel te bereiken 
wordt bet ontwerpproces bescbouwd als een informatieverwerkend proces. De acbter
gronden van bet ontwerpproces als informatieverwerkend proces zullen ook in dit hoofd
stuk worden bescbreven. 

3.2. Werktuigbouwkundig produkt 

Volgens 'Van Dale' luidt de omschrijving van bet woord 'produkt' in bet bier beschouw
de verband: 'Voortbrengsel van arbeid of nijverbeid, handelsartikel'. 
Een technisch produkt is een produkt dat is voortgebracht door techniscbe bewerkingen 
en verrichtingen, en door toegepaste, exacte wetenschap. 
De werktuigbouwkunde wordt beschreven als: 'De leer van bet ontwerpen, vervaardigen 
en in bedrijf bouden van machines en apparaten'. 

Voor een werktuigbouwkundig produkt wordt bier de volgende definitie gebruikt: een 
werktuigbouwkundig produkt is een discreet techniscb produkt dat (mede) tot stand is 
gekcmen met behulp van kennis uit de werktuigbouwkunde. 
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Deze omscbrijving leidt tot een breed scala van produkten dat onder de benaming 
'werktuigbouwkundig produkt' valt. Het betreft dus niet alleen de voor de hand liggende 
werktuigbouwkundige produkten als machines en apparaten, auto's en motoren, maar ook 
consumentenartikelen als audio- en video-apparatuur, gebruiksvoorwerpen van kunststof, 
meubels en produkten als keukens en deuren. Ook in complexe technische objecten als 
vliegtuigen, schepen en centrales bevinden zich vele delen die als werktuigbouwkundig 
produkt kunnen worden gezien. 

Werktuigbouwkundige produkten zijn in de bier gehanteerde definitie discrete technische 
produkten; dit ter onderscheiding van de continue- of bulkprodukten die worden 
voortgebracht door de procesindustrie of de voedingsmiddelenindustrie. 

In dit proefschrift zal verder de aanduiding 'produkt' gebruikt worden in de bier gegeven 
betekenis van 'werktuigbouwkundig produkt', tenzij nadrukkelijk anders wordt venneld. 

De functie van een produkt 

Wil een produkt zinvol zijn, dan dient er in de maatschappij een behoefte aan te bestaan. 
Met andere woorden: een produkt dient een functie te hebben. Een produkt wordt dan 
ook in de eerste plaats gekenmerkt door zijn functie. 

Zo heeft een personenauto als functie: personen vervoeren; een mixer - stoffen mengen; 
een koffiemolen - koffiebonen malen; een boormachine - gaten boren; een draaibank -
materiaal afdraaien; een wentellager - een as geleiden; een grasmaaier - gms maaien. 

De bier gegeven omscbrijving van de functie van een produkt blijkt als basis voor bet 
opzetten van een model voor de optimale ontwerpstrategie te zeer gebonden aan een 
concreet produkt .. 

Bij nadere analyse kan de functie van een produkt worden beschreven aan de hand van 
de volgende, algemene aspecten van produkten: 

- Is bet een samengesteld produkt, of een van de onderdelen van een samengesteld 
produkt. 

- Is bet een eindprodukt, of speelt bet produkt uitsluitend een rol bij bet tot stand 
komen van andere produkten. In bet laatste geval gaat bet om produktiemiddelen of 
gereedschappen. 

Op deze aspecten, die deel uitmaken van de produktgegevens, zal uitgebreid worden 
ingegaan in hoofdstuk 4. 
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3.3. Het ontwerpproces binnen de levenscyclus van een produkt 

In ftguur 3.1. is scbematiscb een overzicbt gegeven van de verschillende fasen in de 
levenscyclus van een produkt. De gebruikte terminologie voor bet aangeven van de 
verschillende fasen is ontleend aan [25] en [26]. 

Vanuit een werktuigbouwkundige optiek kan bet tot stand komen van een produkt 
worden verdeeld in een aantal chronologische fasen. Beginnend bij de opdracbt, en via 
bet ontwerpen en fabriceren leidend tot bet gebruiken, en eindigend met bet afdanken en 
elimineren van bet produkt. Aan de hand van figuur 3.1. worden de verschillende fasen 
kort toegelicbt. 

EUmintJtieji.lse 

Figuur 3.1. Overzicht van de levensfasen van een produkt. 

Orie111atiefase 

Tijdens de orientatiefase wordt geconstateerd dat er behoefte is aan een nieuw produkt of 
dat een bestaand produkt moet worden aangepast. De orientatiefase eindigt als de 
opdracht is omschreven. 
Als bet een nieuw te ontwerpen produkt betreft, wordt de opdracht meestal omschreven 
in de vorm van de functie van bet produkt, aangevuld met een aantal kwalitatieve eisen 
en randvoorwaarden. 
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Als het gaat om bet verbeteren of aanpassen van een bestaand prodnkt, wordt de 
opdracbt meestal gegeven in de vorm van kwalitatieve eisen ten aanzien van de gewenste 
veranderingen. 

Specificatiefase 

In deze fase worden de fnnctie, en de eisen en randvoorwaarden van een te ontwetpen 
produkt nader gespecificeerd en gekwantificeerd. De eisen worden ingedeeld naar eisen 
nit de markt en eisen met betrekking tot de omgeving. Bovendien worden de eventuele 
wensen ten aanzien van bet produkt vastgelegd. 
Het pakket van eisen en de randvoorwaarden vormt, samen met de bescbrijving van de 
fnnctie, bet uitgangspunt voor de ontwerper. 

De specificatiefase nit de levenscyclns van een produkt betreft tevens bet gebele 
ontwerpproces, en krijgt uitgebreid aandacbt in de komende boofdstukken. 
Essentieel in deze fase is bet denken in functies, bet opdelen van de boofdfnnctie in 
mogelijke deelfnncties, en bet concretiseren van deze functies in oplossingen in de vorm 
van geometrie en materiaal. Hieruit kan een boomstructnur worden opgezet voor bet 
samenstellen van bet produkt nit onderdelen. 
Eventueel kan met bebulp van een CAD-systeem een softwarematig prototype worden 
opgebonwd, dat vervolgens softwarematig kan worden bewerkt, geanalyseerd, geoptima
liseerd en onderwOtpen aan simulaties. 
Als voorbereiding op de volgende fase kan bet samengestelde produkt worden opgedeeld 
in maakdelen en koopdelen ten beboeve van de fabricage of de inkoop. 
Centraal in de specificatiefase staat bet aanmaken en bewerken van informatie. Dit kan 
zowel geometriscbe als niet-geometrische informatie betreffen. 

Realisatiefase 

Een samengesteld prodnkt wordt in onderdelen gemaakt (maakdelen) of ingekocht 
(koopdelen). Met betrekking tot de maakdelen kan onderscheid worden gemaakt in: 
- Maakdelen, vervaardigd met behulp van nniversele prodnktiemiddelen als draaibanken 

en freesbanken. 
- Maakdelen, vervaardigd met specifieke produktiemiddelen als matrijzen en stempels. 

De keuze uit de mogelijke prodnktiemiddelen wordt vooral bepaald door de seriegrootte 
van de te produceren maakdelen. 

Bij maakdelen, vervaardigd met universele produktiemiddelen, heeft eerst de werkvoor
bereiding plaats. In de werkvoorbereidingsfase worden voorbereidingen getroffen om bet 
fabricageproces zo optimaal mogelijk te Iaten verlopen. De bewerkingen en bewerkings
methoden worden vastgelegd, de produktie-acties worden gepland en de gereedschappen 
en machines worden gekozen. 
In deze fase worden tevens de technologiscbe gegevens zoals voedingen, toerentallen, 
aanzetsnelbeden, koeling en opspanning aan bet gegevensbestand voor de besturing van 
de machines toegevoegd. 
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Vervolgens worden de onderdelen vrijgegeven voor de fabricage. De bewerldngen 
worden uitgevoerd volgens de voorschriften uit de werkvoorbereiding en de ontwerpfase. 

Bij maakdelen, vervaardigd met specifieke produktiemiddelen, wordt een extra ontwerp
fase binnen de realisatiefase toegevoegd. Voordat de produktie kan plaatsvinden zal bier 
eerst bet antwerp- en fabricageproces voor bet specifieke produktiemiddel doorlopen 
moeten worden. 
Het ootwerpen en fabriceren van bet specifieke produktiemiddel wordt meestal uitbesteed 
aan een ander bedrijf of aan een andere afdeling binnen bet eigen bedrijf. 
Bij de totstandkoming van een specifiek produktiemiddel wordt vervolgens de bele 
levell$cyclus van een produkt opnieuw doorlopen, maar nu zal bet produktiemiddel de rol 
van produkt vervullen. De gevolgen biervan voor bet ontwerpproces komen later in dit 
boofdstuk aan de orde. 
Als bet produktiemiddel gereed is, kan de produktie van bet betreffende maakdeel 
plaatsvinden. 

In de laatste stap van de realisatiefase komen de maakdelen en de koopdelen weer bij 
elkaar ten beboeve van bet samenstellen van bet produkt, de assemblage. 
Het op deze wijze ontstane, complete produkt wordt vervolgens gecontroleerd en 
eventueel getest. Daarna kan de aflevering aan de klant plaatsvinden. 

Utilisatiefase 

De nlilisatiefase is de fase waarin bet produkt daadwerkelijk wordt gebruikt in de functie 
waarvoor bet ontworpen en gefabriceerd is. Voor deze fase uit de levenscyclus van bet 
produkt is een aantal zaken van belang, zoals: gegevens ten behoove van onderboud, 
informatie en documentatie voor bet vervangen van onderdelen en de terugkoppeling van 
problemen in verband met garantieregelingen. 
De terugkoppeling van gegevens uit de utilisatiefase geeft bet bedrijf, dat bet produkt 
ontwerpt en fabriceert, belangrijke in(ormatie die gebruikt kan worden om bet produkt· 
antwerp of bet produktieproces te verbeteren. 

Eliminatiefase 

Dit betreft de ontmanteling van bet produkt. In verband met milieuwetgeving en aspecten 
ten aanzien van duurzame tecbnologie speelt deze fase een steeds grotere rol bij bet 
ontwerpen en fabriceren van produkten. Dit betekent dat aspecten met betrekking tot de 
eliminatie van een produkt meewegen in de keuzen die gemaakt worden bij bet ontwer
pen en fabriceren van de produkten. Vooral tijdens de ontwerpfase zal nadrukkelijk 
rekening moeten worden gebouden met eventueel bergebruik van materialen en onderde
len. Tevens dienen er constructieve maatregelen te worden genomen om een scbeiding 
van materialen en onderdelen mogelijk te maken. 
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lteratief proces 

Uit de scbematiscbe weergave van de verschillende levensfasen van een produkt in 
figuur 3.1. zou afgeleid kunnen worden, dat bet tot stand komen van een produkt een 
serieel proces is, waarbij elke fase wordt afgesloten met informatie die onveranderlijk 
vastligt. Vooral met betrekking tot de ontwerp- en fabricagefase is dit in de praktijk niet 
van toepassing. 
Gedurende bet doorlopen van deze fasen vindt regelmatig een terugkoppeling plaats naar 
de voorafgaande fasen. In de praktijk worden sommige fasen meerdere keren doorlopen. 
Blijkt bijvoorbeeld tijdens de werkvoorbereiding dat bet fabriceren van een bepaald 
onderdeel problemen oplevert dan wordt, in overleg met de ontwerper, bet ontwerp 
aangepast. 
Bij bet ontwerpen van een specifiek produktiemiddel kan overleg tussen de opdracbtge
ver en de ontwerper van bet produktiemiddel leiden tot constructieve aanpassingen van 
een onderdeel of zelfs van bet bele produkt, die noodzakelijk zijn voor bet goed of 
goedkoper produceren van bet betreffende maakdeel. 
Als bet testen bij de aflevering van bet produkt geen bevredigend resultaat oplevert, is 
terugkoppeling naar de ontwerp- of fabricagefase noodzakelijk. 

V ooral bet ontwerpproces zelf, onderverdeeld in verscbillende stappen, is een dynamisch 
proces waarbij de eindoplossing niet van te voren vastligt, maar tijdens bet doorlopen 
van bet proces kan wijzigen. 
Zoals eerder aangegeven, wordt ook op velerlei wijzen informatie teruggekoppeld uit de 
utilisatiefase en zelfs uit de· eliminatiefase. Deze informatie kan worden gebruikt om bij 
bet reeds geleverde produkt alsnog ontwerp- of fabricagefouten te berstellen. Eveneens 
van belang is bet verwerken van deze informatie ter ondersteuning van bet ontwerp- of 
fabricageproces bij een verbeterde versie van hetzelfde produkt, of bij een ander produkt 
met vergelijkbare functie, vorm of materiaaleigenschappen. 

3.4. Produkt en onderdelen 

Produkten kunnen worden samengesteld uit deelprodukten of onderdelen. Elk van die 
onderdelen vervult een deelfunctie binnen de hoofdfunctie van bet produkt. Een onder
dee! kan weer samengesteld zijn uit andere onderdelen, die elk op hun beurt ook weer 
deelfuncties uitvoeren. Op deze wijze ontstaat een boomstructuur waarbij elk samenge
steld produkt steeds verder kan worden opgedeeld in onderdelen met de bijbehorende 
deelfuncties. 
Hierbij kan worden opgemerkt dat bet, athankelijk van de definitie van onderdeel en 
deelfunctie, zonder meer mogelijk is dat een bepaald onderdeel meer dan een deelfunctie 
kan uitvoeren. Omgekeerd is bet mogelijk dat een bepaalde deelfunctie door meerdere 
onderdelen wordt vervuld. 
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Systeemgrenzen 

Bij bet opzetten van een model om de optimale manier van ontwerpen te bepalen spelen 
de verschillende produktkenmerken een centrale rol. Daarom dient te worden vastgesteld 
dat de benaming van een bepaald produkt als 'produkt' of als 'onderdeel' atbankelijk is 
van de bedrijfssituatie van waaruit men tegen bet produkt aankijkt. De systeemgrenzen 
waarbinnen bet produkt of onderdeel een rol vervult zijn dus bepalend voor de aandui
ding, zoals blijkt uit de volgende toelichting. 

- Voor een lagerfabriek is een kogellager bet produkt, dat opgebouwd uit verscbillende 
ringen en kogels (de onderdelen), bet eindprodukt voor dit bedrijf vormt. 

- V oor een motorenfabriek is ditzelfde lager een onderdeel, dat een deelfunctie (gelei
den van een as) uitvoert binnen hun eindprodukt (de motor). Het lager wordt aan de 
band van functionele eisen ingekocbt. 

- V oor een fabrikant van maaimacbines is de motor een onderdeel, dat de deelfunctie 
'aandrijven' dient te verzorgen en daartoe op specificatie van de nit te voeren functie 
w<rdt ingekocbt. De deelfunctie die door bet lager binnen bet onderdeel 'motor' wordt 
vervuld, bevindt zich binnen een systeem dat voor de fabrikant van maaimachines 
geen enkele rol speelt in zijn ontwerpproces. 

Binnen verscbillende systeemgrenzen kan een bepaald onderdeel dus zowel de rol spelen 
van 'produkt' als van 'onderdeel'. Bij de bescbrijving van de ontwerpstrategie wordt 
meeslal de benaming 'produkt' gebruikt als bet gaat om bet object dat in een bepaald 
bedrijf ontworpen en eventneel gemaakt wordt. 
Mocbt dit tot verwarring kunnen leiden, dan wordt de benaming 'eindprodukt' gebruikt 
voor bet produkt dat uiteindelijk gebruikt wordt voor de vervulling van de hoofdfunctie. 

Onderdeel als maakdeel of koopdeel 

Bij bet opdelen van de functie van een produkt in verscbillende deelfuncties met de 
bijbehorende onderdelen, kan men steeds een niveau verder afdalen en een of meer van 
de betreffende deelfuncties weer verder opdelen. 
In bet algemeen geldt, dat verdere opdeling van een deelfunctie geen zin meer beeft en 
dus moet worden gestopt op bet niveau waarop de betreffende deelfunctie, volgens de 
eraan gestelde eisen, kan worden vervuld door een onderdeel dat als bandelsprodukt op 
de markt verkrijgbaar is. Dit onderdeel wordt verder in bet ontwerpproces meegenomen 
als koopdeel. 
Deelfuncties, die op een bepaald niveau niet kunnen worden vervuld door koopdelen, 
worden verder opgedeeld tot op bet niveau van enkeldeel. Een enkeldeel dat niet kan 
worden ingekocbt is een maakdeel. 
Een maakdeel kan in bet eigen bedrijf worden gefabriceerd, maar kan ook worden 
uitbesteed aan een toeleverancier om volgens de opgegeven specificaties te worden 
vervaardigd. 
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Functie, vorm en materiaal 

Een samengesteld produkt ontleent het vermogen om zijn functie te vervullen aan de 
wijze, waarop de verschillende onderdelen in een bepaalde structuur zijn samengevoegd 
tot een constructie. 

Bij een onderdeel zijn de belangrijkste bepalende factoren voor bet vervullen van de 
deelfunctie: de vorm van het onderdeel en het materiaal waaruit bet onderdeel vervaar
digd is. 

Als bet een onderdeel betreft dat maakdeel is, bepaalt de ontwerper in principe zelf 
volledig de vorm en het materiaal van bet onderdeel. Bovendien wordt door de ontwer
per de benodigde informatie voor de fabricage van bet onderdeel vastgelegd. Deze 
informatie beeft meestal betrekking op de eisen die worden gesteld aan de nauwkeurig
heid waarmee bet onderdeel gefabriceerd dient te worden: vorm- en plaatstoleranties en 
oppervlaktegesteldheid. 

Als bet een onderdeel betreft dat koopdeel is, maakt de ontwerper een keuze uit de hem 
ter bescbikking staande reeks discrete vormen en materialen voor bet betreffende onder
deel. De ontwerper kiest uit de aangeboden mogelijkbeden het onderdeel dat bet beste in 
staat is de beoogde deelfunctie te vervullen. Dit onderdeel wordt als stuklijstinformatie 
bij bet ontwerp aangegeven door middel van een vastgestelde, eenduidige code. Verdere 
informatie ten behoeve van de totstandkoming van bet eindprodukt is in dit geval dus 
niet nodig. 

In bet algemeen zal bet gekozen koopdeel naar vorm of materiaal niet geheel voldoen 
aan aile wensen van de ontwerper. Dit betekent, dat de ontwerper in de praktijk de 
constructie zal moeten aanpassen aan de vorm en eigenschappen van de hem ter bescbik
king staande koopdelen. 
Voldoet een koopdeel absoluut niet aan de eisen, dan zal de ontwerper moeten besluiten 
om bet betreffende onderdeel te vervangen door een maakdeel. 

Koopdelen, met hun beperkte aanbod in materiaal en discrete vormen, bebben dus een 
beperkende invloed op de mogelijkbeden die de ontwerper ter bescbikking staan. In 
sommige gevallen kan een maakdeel eveneens een beperkende invloed hebben, namelijk 
als de vereiste fabricagemogelijkbeden niet beschikbaar zijn. 

De invloed van koopdelen bij het ontwerpen van een produkt is weergegeven in figuur 
3.2. 
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Figuur 3.2. De invloed van koopdelen op bet ontwerpen van een produkt. 

3.5. Produkt, produktiemiddel en gereedschap 

Kenmerkend voor de realisatiefase, de fabricagefase, in de levenscyclus van een produkt 
is, dat in deze fase infonnatie wordt omgezet in materie. Het realiseren van een produkt 
vindt plaats met bebulp van produktierniddelen en gereedscbappen. 
Het produktiemiddel bepaalt op welke manier een produkt of onderdeel gefabriceerd 
wordt, dus volgens welk fabricageproces bet produkt tot stand komt. 
De vonn die bet produkt moet krijgen, wordt bepaald door bet gereedschap in samenwer
king met bet gebruikte produktiemiddel. 

Produktiemiddel 

Een produktierniddel voert bet proces uit dat nodig is om tot een produkt te geraken. Een 
aantal produktiemiddelen samen vonnt een deel van een fabriek. 
Produktiemiddelen kunnen worden onderscbeiden in universele en specifieke produktie
middelen. 
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V oorbeelden van universele produktiemiddelen zijn: freesbanken, draaibanken, stans- en 
nibbelmachines, laserbewerkingsmachines, spuitgietmacbines en robots. Kenmerkend 
voor deze universele produktiemiddelen is, dat er, binnen zekere grenzen, produkten van 
zeer uiteenlopende vorm mee gemaakt kunnen worden. De vorm van bet produkt wordt 
immers niet bepaald door bet produktiemiddel. Wei wordt door bet produktiemiddel de 
manier bepaald waarop het produkt wordt gemaakt, het produktiemiddel bepaalt dus bet 
produktieproces. 

Specifieke, produktgebonden produktiemiddelen kunnen slecbts een produkt of een 
familie van gelijkvormige produkten maken. Voorbeelden van specifieke produktiemidde
len zijn: montage-automaten, assemblagelijnen en produktie-automaten. Deze voorbeel
den tonen dat de specifieke produktiemiddelen vaak dienen ter vervanging van een vast 
patroon van bandelingen, dat vroeger door mensen werd verricbt. Het uitvoeren van 
steeds betzelfde proces is kenmerkend voor de starre mechanisatie, die meestal plaats
vindt met bebulp van deze specifieke produktiemiddelen. 
Uit bijvoorbeeld montage-automaten en assemblagelijnen is af te leiden, dat de specifieke 
produktiemiddelen veelal koopdelen of toegeleverde maakdelen verwerken tot samenge
stelde produkten, en meestal geen of zeer beperkte bewerkingen uitvoeren op de vorm 
van de onderdelen. Deze produktiemiddelen spelen vooral een rol in de laatste fase van 
bet realisatieproces. 

Omdat alleen bet produktieproces een rol speelt, kent men ook produktiemiddelen bij bet 
maken van bulkgoederen of continue produkten. Apparaten uit de cbemiscbe procesin
dustrie of uit de voedingsmiddelenindustrie zijn dus werktuigbouwkundige produktie
middelen voor continue produkten. 

Gereedschap 

Bij bet maken van discrete produkten is, naast bet fabricageproces, ook de uiteindelijke 
vorm van bet produkt van belang. Om een produkt op een bepaalde manier een vorm te 
geven heeft men een gereedschap nodig. Met betrekking tot gereedscbappen kan 
eveneens onderscbeid worden gemaakt tussen universele en specifieke gereedscbappen. 

Universele gereedscbappen worden toegepast op universele produktiemiddelen en geven, 
door middel van een bepaalde besturing, vorm aan een produkt. V oorbeelden van 
universele gereedscbappen zijn: beitels, frezen en snijbranders. 

Specifieke gereedscbappen kunnen slecbts een bepaalde vorm aan een produkt geven met 
behulp van universele produktiemiddelen. Voorbeelden van specifieke gereedscbappen 
zijn: profielfrezen, trekstenen, stempels voor plaatbewerking, spuitgietmatrijzen, extrusie
matrijzen, lasmallen en vormmatrijzen. 

In figuur 3.3. is schematisch de samenhang weergegeven tussen de verscbillende soorten 
produktiemiddelen en gereedscbappen, en de wijze waarop een produkt tot stand kan 
komen. 
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Figuur 3.3. Mogelijkheden bij de fabricage van een produkt. 

Naast de bier beschreven gereedschappen voor de fabricage van een produkt, kent men 
ook nog gereedschappen als bulpmiddel bij bet uitvoeren van andere activiteiten die rond 
bet fabricageproces plaatsvinden. Voorbeelden biervan zijn: spangereedschap, meetge
reedschap en bandgereedscbap. 

Protluktiemiddel en gereedschap als produkt 

Uit de vorige paragraaf is gebleken, dat bet afuankelijk is van de systeemgrenzen van 
een bepaalde bedrijfssituatie of een bepaald produkt als een eindprodukt, of als een 
onderdeel wordt beschouwd. 
Een analoge bescbouwing geldt ten aanzien van produktiemiddelen en gereedscbappen. 
Ook bier bangt bet af van de systeemgrenzen van waaruit men bet produkt bekijkt of een 
bepaald produkt als eindprodukt wordt beschouwd, of als produktiemiddel of gereed
scb~ voor de fabricage van een produkt. Voor een kunststofverwerkend bedrijf is een 
spuitgietmatrijs duidelijk een gereedscbap, dat nodig is om een bepaald produkt te 
fabriceren. Voor bet bedrijf dat als toeleverancier de spuitgietmatrijs ontwerpt en 
fabriceert, is dezelfde matrijs bet eindprodukt. 

Op deze wijze blijkt elk produktiemiddel en gereedschap op zijn beurt weer beschouwd 
te kunnen worden als eindprodukt in een produktiecyclus binnen andere systeemgrenzen. 
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Als in een bepaald bedrijf een produktiemiddel of gereedschap wordt bescbouwd als 
produkt, is dit van essentieel belang voor bet bepalen van de juiste ontwerpstrategie voor 
bet bedrijf. Dit aspect komt in een volgend hoofdstuk uitgebreid aan de orde. 

3.6. De rol van bet ontwerpproces 

De werktuigbouwkunde is gericbt op bet uitdenken en realiseren van nieuwe produkten 
en op bet verbeteren of veranderen van reeds bestaande produkten of onderdelen 
daarvan. Uit bet overzicbt van de Ievensfasen van een produkt, kan een globaal overzicbt 
voor de totstandkoming van een produkt worden afgeleid. Dit overzicht is weergegeven 
in figuur 3.4. 
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Figuur 3.4. Overzicbt van de totstandkoming van een produkt of onderdeel. 

Vanuit een werktuigbouwkundige optiek kan bet tot stand komen van een produkt 
worden verdeeld in een aantal chronologiscbe fasen, beginnend bij de opdracbt en 
eindigend met bet afleveren van bet uiteindelijke produkt of onderdeel. De eerste fasen 
in dit totstandkomingstraject spelen zicb af in een omgeving, waarin uitsluitend met 
informatie wordt omgegaan (bet informatiedomein). In de daarop volgende fase wordt de 
informatie omgezet in materie (bet materiedomein). 
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Het informatiedomein 

Tot en met bet ontwerpproces spelen aile activiteiten zich af binnen bet informatiedo
mein. 
Bij de opdrachtomschrijving is de informatie van abstract niveau. Er wordt een bescbrij
ving van de functie gegeven, waarbij de informatie gewoonlijk vaag, ongeordend en 
kwalitatief van aard is. Met bet vaststellen van de eisen en de randvoorwaarden wordt 
deze informatie geordend en kwantitatief van aard, maar blijft grotendeels abstract. 

In de literatuur wordt bet ontwerpproces op verschillende manieren beschreven als een 
proces, dat volgens een vast patroon verloopt. 
In de praktijk blijkt ecbter dat de verscbillende fasen in bet ontwerpproces niet volgens 
een vast patroon worden doorlopen, maar dat bet verloop van bet ontwerpproces sterk 
afhankelijk is van de gegevens die uit de te ontwerpen produkten zijn af te leiden. Van 
een eenduidige beschrijving van bet verloop van bet ontwerpproces, onafbankelijk van de 
eigeoscbappen van de produkten, kan in de praktijk dan ook niet worden gesproken. 

Het enige patroon dat in de praktijk, na een analyse van de ontwerpprocessen, zicbtbaar 
wordt, is dat binnen de ontwerpprocessen informatie van abstract niveau omgezet wordt 
in iDformatie van concreet niveau. Aan bet einde van bet ontwerpproces ligt aile 
infonnatie ten aanzien van de vorm (geometric), van bet materiaal en van de fabricage
metbode van bet produkt eenduidig vast. Met deze concrete informatie kan worden 
overgegaan naar de volgende fase in bet totstandkomingstraject van bet produkt, de 
realisatiefase. 

Het materiedomein 

Tijdens de fabricagefase van bet produkt wordt de informatie, afkomstig uit de voorgaan
de fasen, omgezet in materiele produkten en onderdelen. Zoais reeds eerder opgemerkt 
kan dit plaatsvinden door de onderdelen te kopen of te (Iaten) maken. Omdat de produkt
geometrie, bet materiaal en de fabricagemethode vastliggen, wordt in deze fase geen 
informatie meer aan bet produkt zelf toegevoegd. 
De enige parameters die tijdens bet fabricageproces van een maakdeel kunnen worden 
gevarieerd, hebben betrekking op procestecbnische aspecten zoals werkvoorbereiding, 
machinebezetting, macbinekeuze, planning en logistiek. 

Kemnerken van bet informatie- en materiedomein 

Binoen bet informatiedomein vindt bet creatieve proces plaats met betrekking tot de 
totstandkoming van bet ontwerp van een produkt. Tijdens het ontwerpproces wordt 
voorai produktgericbt gedacht. Hier worden nieuwe vormen en nieuwe constructieve 
oplossingen bedacht, nieuwe materialen toegepast, nieuwe combinaties van bestaande 
oplossingen uitgeprobeerd en nieuwe kennis uit de wetenscbap toegepast. 
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In bet materiedomein is, met uitzondering van eventuele terugkoppelingen wat betreft de 
maa.kbaarbeid van bet produkt, geen plaats voor creatieve ideeen ten aanzien van de 
produkteigenscbappen. Tijdens bet fabricageproces wordt vooral procesgericbt gedacbt. 
De produkteigenscbappen liggen volledig vast en dienen, door middel van bet fabricage
proces, op een optimale manier tot stand te worden gebracht. Het creatieve proces is in 
bet materiedomein dus gebeel gericbt op bet verloop van bet produktieproces. 

Een belangrijk aspect van bet informatiedomein is, dat met bet vastleggen van aile 
produktinformatie tevens bet grootste deel van de uiteindelijke kosten van bet produkt 
wordt vastgelegd. Uit onderzoek is gebleken dat tijdens de ontwerpfase gemiddeld 70 tot 
80% van aile produktkosten wordt vastgelegd. Hier staat tegenover dat gedurende de bele 
ontwerpfase gemiddeld nog geen 10% van de totale kosten voor bet totstandkomen van 
bet produkt wordt uitgegeven. 

Mede met bet oog op dit kostenaspect is bet van groot belang, dat de ontwerper tijdens 
de ontwerpfase over zoveel mogelijk informatie met betrekking tot de produkteigen
scbappen en de fabricagemogelijkheden kan bescbikken. Dus om tot een optimaal 
ontwerp van een produkt te komen dient de ontwerper in een zo vroeg mogelijk stadium 
van bet ontwerpproces, over zoveel mogelijk informatie te bescbikken. 

Een ander belangrijk kenmerk van bet informatiedomein is, dat bet relatief eenvoudig en 
goedkoop is om in deze fase wijzigingen aan te brengen in de produktspecificaties. 
Eenmaal overgegaan naar bet materiedomein is elke wijziging in de produktspecificaties 
duur en tijdrovend en dient dus zoveel mogelijk te worden vermeden. 

3.7. Het ontwerpproces als informatieverwerkend proces 

Het ontwerpproces vindt gebeel plaats binnen bet informatiedomein. In bet begin is deze 
informatie meestal vaag en abstract. Bij bet afsluiten van bet ontwerpproces is concrete 
informatie over bet produkt in de vorm van tekeningen, stuklijsten, bescbrijvingen, 
modellen, berekeningen, voorschriften en dergelijke aanwezig. 

De werkzaamheden die de ontwerper verricbt, bestaan voornamelijk uit bet vergaren, 
genereren, bewerlcen en vastleggen van informatie. Bij bet opstellen van de juiste 
ontwerpstrategie wordt aangegeven op welke wijze dit verwerken van informatie 
optimaal kan worden uitgevoerd. Er worden niet aileen ricbtlijnen gegeven voor de 
manier waarop met de informatie moet worden omgegaan, maar ook voor bet kiezen van 
de middelen die daarbij kunnen worden ingezet. 

De ontwerpactiviteiten die leiden tot de concrete produktspecificatie aan bet einde van 
bet ontwerpproces, worden uitgevoerd door de ontwerper of door een team van ontwer
pers. Bij bet uitvoeren van die activiteiten wordt de ontwerper geconfronteerd met bet 
volgende probleem: 
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- De informatie aan bet begin van bet ontwerpproces bestaat uit een bescbrijving van de 
produktgegevens: de functie en de eisen waaraan bet produkt moet voldoen. 

- Aan bet einde van bet ontwerpproces wordt een hoeveelheid informatie verwacht, 
waarin eenduidig aile eigenschappen van bet produkt zijn vastgelegd: de produktspeci
ficatie. 

De manier waarop de ontwerper bet gescbetste probleem aanpakt, wordt hoofdzakelijk 
bepaald door zijn kellllis en ervaring. Hieruit volgt dat ook de kwaliteit van de afgelever
de produktspecificatie (bet on twerp) bepaald wordt door de kennis en de ervaring van de 
ontwerper. 
De strategie die de ontwerper volgt bij bet uitvoeren van de ontwerpactiviteiten is 
meeslal niet eenduidig bepaald en ligt ook meestal niet vast. Wei kan gesteld worden dat 
elke ontwerper, bewust of onbewust, een bepaalde methode volgt om bet ontwerpproces 
uit te voeren, daarbij gebruik makend van bepaalde hulpmiddelen. 

De strategie die gevolgd wordt bij bet uitvoeren van bet ontwerpproces, wordt geka
rakteriseerd door de volgende twee begrippen: 
- De werkwijze: hoe wordt bet ontwerpproces uitgevoerd. 
- De middelen: waarmee wordt bet ontwerpproces uitgevoerd. 

V oor bet vaststellen van de optimale manier waarop bet ontwerpproces kan worden 
uitgevoerd, zullen dus ook ricbtlijnen moeten worden opgesteld met betrekking tot de 
werkwijze en de middelen. 
Omdat bet ontwerpproces een produktgericht proces is, en zich afspeelt door middel van 
bet verwerken van informatie over bet produkt, zullen de richtlijnen ten aanzien van de 
te volgen werkwijze en de te gebiuiken middelen afgeleid moeten worden uit bepaalde, 
karakteriserende eigenschappen van de te ontwerpen produkten. 

Deze bepaalde, karakteriserende eigenschappen van de te ontwerpen produkten worden 
bier aangeduid als produktkenmerken. Deze produktkenmerken zijn af te leiden uit de 
prodti<:tgegevens, die aan bet begin van bet ontwerpproces al bekend zijn of door de 
ontwerper nog nader vastgesteld moeten worden. 

Bij de middelen die de ontwerper ter beschikking staan, wordt niet aileen gedacht aan 
het tekengereedschap of aan bet computersysteem dat hij gebruikt om de informatie vast 
te leggen, maar ook aan informatiebronnen die hij kan raadplegen om de informatie te 
vergaren en aan hulpmiddelen die hem steunen bij bet bewerken van informatie. Bij de 
laatste categorie hulpmiddelen kan worden gedacht aan systemen voor bet uitvoeren van 
berekeningen of simulaties, en aan systemen die bulp bieden bij bet raadplegen van 
mogelijke informatiebronnen. 

Uit bet voorgaande kan een schema worden afgeleid dat de gang van zaken weergeeft 
om te komen tot een optimale uitvoering van bet ontwerpproces. Dit schema is te zien in 
figuur 3.5. 
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Figuur 3.5. De weg naar optimaal ontwerpen. 

Het nitgangspunt voor de aanpak van bet ontwerpproces vormt de informatie, verkregen 
nit de produktgegevens van bet te ontwerpen produkt. Met name gaat bet bier om de 
informatie nit de opdracbt, de fnnctie, de structuur en de eisen. De informatie over de 
fnnctie ligt vast bij de opdracbt. De informatie over de structuur leidt de ontwerper zelf 
af nit de produktgegevens. Tevens bepaalt hij, eventueel in overleg met de opdracbtge
ver, een nadere omschrijving van de eisen die aan bet produkt worden gesteld. 

Uit de produktgegevens knnnen karakteristieke kenmerken voor een bepaald type 
produkten worden afgeleid. 
Deze produktkenmerken zijn bepalend voor de uit te voeren werkwijze en de daarbij te 
gebruiken middelen om te komen tot een optimale aanpak van bet ontwerpproces. 

De scbematische weergave nit fignur 3.5. votmt de basis voor bet model dat leidt tot bet 
optimaal uitvoeren van bet ontwerpproces. 

In fignur 3.5. staat aan de recbterkant de essentie weergegeven van elk ontwerpproces als 
informatieverwerkend proces. De activiteiten die de ontwerper uitvoert bestaan nit bet 
vergaren, genereren, bewerken en vastleggen van informatie. Op deze wijze bouwt de 
ontwerper geleidelijk aile benodigde, gedetailleerde infotmatie over bet produkt op. Tot 
slot wordt deze informatie in een nader te bepalen vorm vastgelegd als de produktspeci
ficatie, waarna bet ontwerpproces kan worden afgesloten. 
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Ontwerpactiviteiten 

In de praktijk zijn binnen bet ontwerpproces meestal de volgende activiteiten te onder
scbeiden: 

- Het vergaren van informatie. 
In de eerste fase van bet ontwerpproces worden de eisen en de produktstructuur 
vastgesteld. 
Gedurende bet ontwerpproces komt bet vergaren van informatie vooral neer op: bet 
raadplegen van literatuur en catalogi, bet zoeken naar vergelijkbare, constructieve 
oplossingen, bet berekenen van onderdelen en bet opzoeken van bestaande tekeningen 
van produkten die aangepast moeten worden. 

- Het genereren van informatie. 
Hierbij speelt de creativiteit en de inventiviteit van de ontwerper een rol. Deze 
eigenscbappen worden onder meer ingezet bij bet bedenken en bet veranderen van 
vormen en materialen. Dit aspect van bet ontwerpproces wordt volledig bepaald door 
de ontwerper en is praktiscb niet te be'invloeden door de toegepaste werkwijze en de 
gebruikte bnlpmiddelen. Bij de verdere bescbouwingen over de ontwerpstrategie zal 
dit aspect dan ook geen rol kunnen spelen. 

- Het bewerken van de verzamelde en de gegenereerde informatie. 
Dit betreft onder andere bet beoordelen en aanpassen van varianten, bet uitproberen 
van nieuwe combinaties en bet testen of berekenen van eigenscbappen. 

- Het vastleggen van de informatie. 
De informatie kan vastgelegd worden om, indien nodig, tussentijdse resultaten te 
evalueren. In ieder geval wordt de uiteindelijke produktspecificatie vastgelegd in de 
d.efinitieve vorm van bet ontwetp; aile kenmerken van bet produkt liggen dan vast. De 
informatie kan worden vastgelegd in de vorm van tekeningen, modellen, stuklijsten en 
beschrijvingen of combinaties daarvan. 

Tijdens bet ontwerpproces worden de bescbreven activiteiten in bet algemeen niet 
afzooderlijk en niet in de genoemde volgorde uitgevoerd, maar vinden meestal in 
wisselende volgorde en in verscbillende combinaties plaats. Het ontwerpproces is een 
dynamiscb en voortdurend itererend proces. 

Werkwijze en middelen bij het ontwerpen 

Het is van belang dat bet ontwerpproces op een gestructureerde en optimale manier 
wordt uitgevoerd. Dit geldt ook voor de verscbillende activiteiten: bet vergaren, bet 
bewerken en bet vastleggen van informatie. 

De te volgen werkwijze bij bet ontwetpen zal vooral gericbt zijn op bet creeren van de 
voorwaarden die nodig zijn om bet vergaren, bewerken en vastleggen van informatie zo 
optimaal mogelijk te Iaten verlopen. 
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Zoals uit figuur 3.5. blijkt, bemvloeden de werkwijze en de middelen elkaar. Uit een 
bepaalde, vastgestelde werkwijze kan worden afgeleid dat bepaalde hulpmiddelen nodig 
zijn. Zijn deze middelen, om welke reden dan ook, niet beschikbaar in het bedrijf dan 
dient ernstig overwogen te worden om deze aan te schaffen. Gebeurt dit niet dan zal de 
werkwijze aangepast moeten worden aan de mogelijkheden die wei aanwezig zijn. Een 
dergelijke, aangepaste werkwijze zal uiteraard techniscb nooit de optimale kunnen zijn. 
Het kan ook voorkomen dat de gewenste middelen niet in de juiste vorm verkrijgbaar 
zijn of een te hoge investering van het bedrijf eisen. Ook dan dient de werkwijze te 
worden aangepast aan de middelen die wei verkrijgbaar of betaalbaar zijn. 

Omgekeerd zijn de middelen die de ontwerper tot zijn beschikking beeft, bepalend voor 
de werkwijze die hij kan volgen. Door bet aanwezig zijn van bepaalde bulpmiddelen en 
informatiesystemen wordt de ontwerper in staat gesteld om een bepaalde werkwijze te 
volgen. Staan de gewenste bulpmiddelen niet tot zijn bescbikking dan wordt de ontwer
per gedwongen om een andere werkwijze toe te passen. 

De hulpmiddelen die de ontwerper ter bescbikking staan bij zijn ontwerpactiviteiten zijn 
boofdzakelijk computerondersteunde systemen. Dergelijke systemen zijn voortdurend in 
ontwikkeling en er komen steeds nieuwe mogelijkheden en applicaties op de markt. 
In Appendix C is een overzicbt gegeven van een aantal ontwikkelingen op bet gebied 
van deze computerondersteunde systemen. 

3.8. Het uitwerken van bet model voor de ontwerpstrategie 

Een optimale combinatie van werkwijze en ontwerpbulpmiddelen vormt de basis voor de 
juiste ontwerpstrategie voor een bepaald bedrijf, bij bet ontwerpen van produkten met 
bepaalde kenmerken. 

Het vaststellen van deze optimale combinatie van produktkenmerken, werkwijze en te 
gebruiken ontwerphulpmiddelen, staat centraal bij bet onderzoek in dit proefschrift. 

Bij bet opzetten van bet model voor bet bepalen van de optimale ontwerpstrategie dient 
bet scbematiscb overzicbt uit figuur 3.5. als uitgangspunt. 

In boofdstuk 4 zal nader worden ingegaan op de informatie, die kan worden afgeleid nit 
de produktgegevens. Met name gaat bet bierbij om informatie uit de opdracht, om 
informatie uit de beschrijving van de functie van het te ontwerpen produkt, om informa
tie over de structuur van het produkt en om informatie uit de nader gespecificeerde eisen. 

In hoofdstuk 5 worden de verscbillende ontwerpstromen, die kunnen ontstaan uit de 
mogelijke combinaties van opdracbt, functie en structuur van een produkt, nader geanaly
seerd. 

42 Hoofdstuk 3 



De iDformatie, afkomstig uit hoofdstuk 4, wordt in hoofdstuk 6 gebruikt om de karakte
ristieke produktkenmerken nader . vast te stellen. 
In hoofdstuk 7 worden, aan de hand van de mogelijke kenmerken van een produkt, 
zowel de te volgen werkwijze als de bijbehorende middelen nader toegelicht. 

In hoofdstuk 8 wordt bet algemene model voor bet bepalen van de ontwerpstrategie op 
een zodanige manier uitgewerkt, dat een willekeurig bedrijf aan de hand van dit model 
kan vaststellen welke ontwerpstrategie gevolgd dient te worden. 

De wijze waarop de ontwerpstrategie kan worden vastgesteld, aan de hand van een aantal 
produkten met duidelijke verschillende kenmerken, wordt toegelicht in cases die in de 
laatsle drie hoofdstukken worden beschreven. 
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4. Informatie uit de produktgegevens 

4.1. lnleiding 

De te volgen optimale aanpak van bet ontwerpproces wordt vastgesteld voor een bepaald 
bedrijf of voor een bepaalde afdeling binnen een bedrijf. Van de produkten, die door dat 
bedrijf of door die afdeling worden ontworpen, is een grote boeveelheid gegevens 
bekend. Van al deze produktgegevens is bepaalde informatie, namelijk de informatie die 
samenbangt met de opdracbt, de functie, de structuur en sommige eisen, van belang voor 
bet vaststellen van de ontwerpstrategie. 

In dit boofdstuk worden de genoemde produktgegevens nader geanalyseerd. Door deze 
analyse wordt vastgesteld welke informatie uit de opdracbt, de functie, de structuur en de 
eisen bepalend is voor bet vaststellen van de optimale ontwerpstrategie. Deze karakteris
tieke informatie wordt vervolgens weergegeven in de produktkenmerken voor de 
produkten van een bepaald bedrijf. 

Het model voor bet bepalen van de optimale ontwerpstrategie is in figuur 4.1. weergege
ven. In dit model is de plaats van de informatie uit de produktgegevens duidelijk 
berl<::enbaar. 

(= ) 

Produkt-

(~ 

INFOilMATIE 

• verpren 

- bewerken 

- vastlegen 

Figuur 4.1. De plaats van de informatie uit de produktgegevens. 
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4.2. Analyse van de functie 

Bekeken vanuit de positie van bet bedrijf dat een produkt ontwerpt, kunnen, in bet kader 
van dit proefscbrift, de volgende factoren een rol spelen bij bet bepalen van de functie 
van bet produkt: 

- Het produkt vervult een eindfunctie. 
Hier betreft bet een produkt, dat als zelfstandig eindprodukt wordt ontworpen en 
uiteindelijk wordt afgeleverd aan een opdracbtgever of aan de markt. 

- Het produkt vervult een deelfunctie. 
In dit geval gaat bet om een produkt, dat als onderdeel of deelprodukt uiteindelijk 
binnen een samengesteld eindprodukt wordt toegepast. Het produkt kan zowel op de 
markt worden aangeboden als worden afgeleverd aan een bepaalde opdracbtgever. 

- Het produkt vervult een produktiefunctie. 
Hier gaat bet om een produktiemiddel of gereedscbap, dat tot doel heeft discrete 
produkten met een eindfunctie of een deelfunctie voort te brengen. 
Hierbij geldt, dat de universele produktiemiddelen en gereedschappen op de markt 
worden aangeboden, en de specifieke produktiemiddelen en gereedschappen uitsluitend 
voor opdrachtgevers worden ontworpen. 

Figuur 4.2. toont een overzicht van de mogelijke functies van een produkt. 

I 
Fundie van I een produkt 

/ ~ 
Eindfuaetle Deelfundie Produktlel'unetle 

Figuur 4.2. Overzicht van de mogelijke functies van een produkt. 
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lnformatie uit de fnnctie 

V oor bet bepalen van produktkenmerken kan de volgende informatie uit de functie van 
bet produkt worden afgeleid: 

- Het produkt vervult een eindfunctie. 
- Het produkt vervult een deelfunctie. 
- Het produkt vervult een produktiefunctie. 

4.3. Analyse van de opdracht 

De manier waarop de opdracht voor bet ontwerpen van bet produkt tot stand komt, speelt 
een rol bij bet ontwikkelen van de ontwerpstrategie. 

De opdracbt voor bet ontwerpen van een produkt kan op twee manieren tot stand komen. 
Dit is weergegeven in figuur 4.3. 

Opdraeht van I 
opdrac:btgever . I 

Opdnocbtllil 

. de markt 

' / 
J ( Opdraeht 

.Figuur 4.3. Tot stand komen van de opdracht. 
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De specificatie voor de opdracht kan komen: 

- Van een opdrachtgever. 
In dit gevai moet bet te ontwerpen produkt voldoen aan duidelijk aangegeven 
voorwaarden. Het resultaat van bet ontwerp wordt tevens door de opdrachtgever 
beoordeeld. Communicatie met de betreffende opdrachtgever is dan ook van essentieel 
belang. 

- Uit de markt. 
In dit gevai bepaalt bet bedrijf, uitgaande van een geconstateerde behoefte in de 
markt, in principe zelf de voorwaarden en eisen waaraan bet ontwerp moet voldoen. 
Kenmerkend voor produkten die op deze voorwaarden worden ontworpen, is dat ze 
vaak in verscbillende uitvoeringen en afmetingen of op verschillende prestatieniveaus 
worden aangeboden. Oat aanbieden geschiedt dan meestal in catalogi of folders waarin 
de mogelijke varianten van bet betreffende produkt vermeld staan. 

De invloed van de informatie uit de opdracht voor bet bepaien van de ontwerpstrategie 
zai worden toegelicht aan de hand een aantal voorbeelden. 

Opdracht van een opdrachtgever 

In dit geval kan bet ontwerpen betrekking hebben op verschillende soorten, karakteristie
ke produkten: 

- 'Custom made' -produkten. 
Hierbij gaat bet meestal om relatief grote, werktuigbouwkundige objecten, die voor 
een specifiek doel en volgens duidelijk omscbreven specificaties bij de opdracbt 
worden ontworpen. Deze produkten worden meestal gekenmerkt door hun unieke 
karakter. Dit beeft tot gevolg dat er vaak nieuwe, constructieve oplossingen bedacht 
moeten worden. 
De functie van 'custom made' -produkten is meestal een eindfunctie maar kan ook, in 
sommige gevallen, een deelfunctie zijn. 
In bepaalde bedrijfstakken worden 'custom made' -produkten vaak aangeduid met de 
term 'speciaalmacbines'. 

- Specifieke produktiemiddelen of gereedscbappen. 
Bij produkten met een produktiefunctie wordt de opdracht, als bet gaat om specifieke 
produktiemiddelen en gereedschappen, eenduidig vastgelegd. Deze opdracht is beperkt 
tot bet samenstellen of bet produceren van een produkt, waarvan aile eigenschappen 
volledig zijn vastgelegd. 

- Procesinstallaties. 
Karakteristiek voor procesinstallaties voor bijvoorbeeld de chemische industrie, de 
voedingsmiddelenindustrie of de farmaceutiscbe industrie is, dat ze gericht zijn op bet 
produceren en bewerken van continue eindprodukten. De vorm van de geproduceerde 
produkten speelt hierbij geen rol, aileen bet uit te voeren produktieproces speelt een 
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rol. De apparaten en overige delen die samen de procesinstallatie vonnen, kunnen 
zowel bestaan uit produkten die verkrijgbaar zijn op de markt als uit 'custom made'
produkten. 

- Overige produkten volgens opdracht. 
Naast de hiervoor genoemde produkten komen nog andere situaties voor waarin 
produkten worden ontworpen volgens specificaties van opdrachtgevers. Bijvoorbeeld: 

Het ontwikkelen van prototypen van produkten of onderdelen, die later kunnen 
uitgroeien tot produkten die op de markt worden geleverd. 
Het aanpassen of veranderen van produkten, die al op de markt zijn. 

Opdracht uit de markt 

Marktprodukten zijn produkten die in verschillende uitvoeringsvormen of klassen worden 
aangeboden op de markt. Deze produkten worden in principe ontworpen volgens 
specificaties, die door bet bedrijf zelf bij de opdracht worden vastgesteld. Gelet op de 
gevolgen voor de aanpak van het betreffende ontwerpproces, kunnen bij de mark.tproduk
ten twee mogelijkheden worden onderscheiden: 

- Aile eigenschappen van het produkt liggen vast 
Het produkt wordt in dit geval op de markt aangeboden in een specifieke uitvoering 
of in een vastliggende range van verschillende, discrete uitvoeringen. Karakteristiek 
voor de produkten die in verschillende, discrete uitvoeringen worden aangeboden, is 
dat de gebruiker of de klant aan de hand van een catalogus of folder zijn keuze kan 
bepalen. 

Voorbeelden van dergelijke marktprodukten zijn: 
Consumentenprodukten. 
Hierbij gaat het om produkten die een bepaalde eindfunctie vervullen in niet
technische toepassingen. 
Induslriele produkten. 
Deze produkten voeren een eindfunctie uit in technische toepassingen. 
Onderdelen als koopdelen. 
Vaak zijn dit genormaliseerde of gestandaardiseerde produkten, die worden 
toegepast om bepaalde deelfuncties te vervullen zowel in marktprodukten als 
ook in produkten die volgens opdracht worden ontworpen. 
Universele produktiemiddelen en gereedschappen. 

- Sommige eigenschappen van bet produkt zijn variabel binnen bepaalde grenzen. 
Dit betreft produkten waarvan de functionele en technische eigenschappen vastliggen. 
Binnen bepaalde grenzen zijn, door de gebruiker zelf, aanpassingen in uiterlijk en 
afmetingen te bepalen. Ook deze produkten worden aangeboden in catalogi of folders 
met vennelding van de mogelijkheden, waarbinnen gevarieerd kan worden. 
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Voorbeelden van dergelijke produkten zijn: 
Produkten die binnen een vaststaande, bouwkundige ruirnte moeten worden 
geplaatst. 
Onderdelen die in installaties zorgen voor de verbindingen tussen verscbillen· 
de, samenstellende delen. 
Delen van transportsystemen, waarmee verscbillende afstanden moeten 
worden overbrugd. 

Overigens geldt voor veel marktprodukten dat, op verzoek en tegen betaling, afgeweken 
kan worden van bepaalde eigenscbappen van de produkten. Dit leidt tot de zogenaamde 
'specials'. Dergelijke uitzonderingen blijven bier verder buiten bescbouwing. 

Informatie uit de opdracht 

Voor bet bepalen van de produktkenmerken is de volgende informatie uit de opdracbt 
van belang: 

· De opdracbt is afkomstig van een opdrachtgever en betreft: 
Een 'custom made'·produkt. 
Een specifiek produktiemiddel of gereedscbap. 
Een procesinstallatie of een antwerp gebaseerd op een processcbema. 
Het aanpassen van een bestaand produkt. 

- De opdracbt is afkomstig uit de markt en ten aanzien van de eigenscbappen van bet 
produkt geldt 

Aile eigenscbappen liggen vast. 
Er is een range van produkten met vastliggende, discrete eigenscbappen. 
Sommige eigenscbappen van bet produkt zijn binnen bepaalde grenzen te varieren. 

De bier beschreven verscbillen tussen een opdracbt van een opdracbtgever en een 
opdracbt uit de markt zijn, voor bet bedrijf dat de produkten ontwerpt, vooral interessant 
voor bet analyseren van de mogelijkheden voor bet eigen ontwerpproces. 

In bet volgende boofdstuk zal bij bet onderzoek naar de verscbillende manieren waarop 
de informatieverwerking plaatsvindt bij bet ontwerpen van een produkt, nader worden 
ingegaan op de invloed van de informatie uit de opdracht. 
Met betrekking tot bet vaststellen van de ontwerpstrategie zal blijken, dat de wijze 
waarop de opdracbt tot stand komt niet recbtstreeks een rol speelt als bepalend produkt· 
kenmerk. De wijze waarop de opdracht tot stand komt, heeft wei indirect invloed op de 
andere produktkenmerken zoals zal bl~jken in hoofdstuk 6. 
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4.4. Analyse van de structuur 

Met de structuur van een produkt wordt, in het kader van dit proefschrift, bedoeld: de 
wijze waarop bet produkt is opgebouwd of de wijze waarop bet produkt deel uitmaakt 
van een groter gebeel. 

Met betrekking tot de structuur van een produkt zijn er de volgende mogelijkheden: 

- Een eukelvoudig produkt. 
Dit is een produkt dat een eindfunctie vervult. 
Het produkt bestaat uit een geheel. 

- Een samengesteld produkt. 
Dit is een produkt dat een eindfunctie vervult. 
Het produkt is samengesteld uit verschillende onderdelen. 
De betreffende onderdelen vervullen deelfuncties. 

- Een enkelvoudig onderdeel. 
Dit is een onderdeel dat een deelfunctie vervult. 
Het onderdeel bestaat uit een geheel. 
Een dergelijk onderdeel kan een maakdeel of een koopdeel zijn. 
Het onderdeel maakt deel uit van een groter geheel, dit kan een samengesteld produkt 
zijn of een samengesteld onderdeel. 

- Een samengesteld onderdeel. 
Dit is een onderdeel dat een deelfunctie vervult. 
Het onderdeel is samengesteld uit verschillende andere onderdelen. 
Een dergelijk onderdeel kan een maakdeel of een koopdeel zijn. 
Het onderdeel maakt deel uit van een groter geheel, dit kan een samengesteld produkt 
of een ander samengesteld onderdeel zijn. 

Samenhang tussen de structuur en de functie 

Bij de produkten en de onderdelen bestaat een duidelijke samenhang tussen de structuur 
en de functie. Een enkelvoudig of samengesteld produkt vervult altijd een eindfunctie. 
Een enkelvoudig of samengesteld onderdeel vervult altijd een deelfunctie. 

Bij de produktiemiddelen en gereedschappen staat bet verband tussen de structuur en de 
functie niet centraal. Hier ligt bet accent in eerste instantie op de produktiefunctie. 
Uiteraard kan een produktiemiddel of gereedschap ook zijn samengesteld uit meerdere 
onderdelen. 
Een overzicht van de mogelijke structuur van produkten met een eindfunctie of met een 
deelfunctie, en van de rol die produkten met een produktiefunctie daarbij spelen, is 
schematisch weergegeven in figuur 4.4. 
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sebappen ukt 
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~ -- middelen 

~~~---1 t onderdeel 

Figuur 4.4. Samenhang tussen structuur en functie van produkten. 

Bij de produkten met een eindfunctie kan bet gaan om enkelvoudige produkten of om 
samengestelde produkten. 
Bij produkten met een deelfunctie kan bet gaan om enkelvoudige onderdelen of om 
samengestelde onderdelen. 

De samengestelde produkten bestaan uit onderdelen met een deelfunctie. Hierbij kan bet 
ook weer gaan om enkelvoudige onderdelen of om samengestelde onderdelen. De 
samengestelde onderdelen kunnen op hun beurt weer zijn opgebouwd uit enkelvoudige 
onderdelen of uit samengestelde onderdelen. Dit systeem kan worden voortgezet tot op 
een niveau van uitsluitend enkelvoudige onderdelen. Enkelvoudige onderdelen kunnen 
maakdelen of koopdelen zijn. 

De enkelvoudige produkten en de enkelvoudige onderdelen die maakdelen zijn, worden 
gemaakt met bebulp van gereedscbappen en produktiemiddelen. 
De enkelvoudige onderdelen die koopdelen zijn, worden ingekocbt. 

De samengestelde produkten of de samengestelde onderdelen kunnen handmatig worden 
geassembleerd of met bebulp van produktiemiddelen. Bij bet assembleren kunnen de 
samenstellende onderdelen zowel koopdelen als maakdelen zijn. 
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lnformatie uit de structuur 

Voor bet bepalen van de produktkenmerken, bekeken vanuit bet bedrijf dat bet betreffen
de produkt ontwerpt, kan de volgende informatie uit de structuur worden afgeleid: 

- Het produkt is een enkelvoudig produkt. 
- Het produkt is een samengesteld produkt. 
- Het produkt is een enkelvoudig onderdeel. 
- Het produkt is een samengesteld onderdeel. 

De produktkenmerken die voortkomen uit de structuur van een produkt, hebben vooral 
betrekking op de wijze waarop informatie over bet produkt moet worden uitgewisseld. 
Hierop zal nader worden ingegaan in hoofdstuk 5. 

4.5. Analyse van de eisen 

Voor de ontwerper is bet van belang om, naast bet kennen van de functie van een 
produkt, ook te weten aan welke eisen zo'n produkt dient te voldoen. Met andere 
woorden: naast de vraag 'wat moet bet produkt kunnen' speelt ook de vraag 'hoe goed, 
hoe vaak en volgens welke criteria moet bet produkt zijn functie vervullen' een rol. 
De belangrijkste eis volgt uit de maatschappelijke beboefte waaraan bet produkt moet 
voldoen. Bij de meeste toepassingen heeft bet weinig zin om een produkt te ontwerpen 
dat reeds op de markt is, tenzij dit nieuwe produkt meer te bieden heeft of dezelfde 
prestatie Ievert voor minder geld. 

Samen met de opdracbt, worden de eisen in een bepaalde vorm aan de ontwerper meege
deeld. Meestal zijn deze eisen onduidelijk geformuleerd en kwalitatief van aard. Het is 
de laak van de ontwerper om deze vage informatie om te zetten in concrete, kwantitatie
ve eisen. 

De wijze waarop de opdracht tot stand komt, via een opdrachtgever (extern) of uit de 
markt (gegenereerd in bet eigen bedrijf, dus intern), bepaalt de mate van vrijheid die de 
ontwerper heeft om met de informatie uit de eisen om te gaan. 
Bij een exteme opdracht zijn de eisen meestal duidelijk vastgelegd, terwijl bij een interne 
opdracht een zekere mate van vrijheid bestaat en allerlei vormen van overleg over 
veranderingen mogelijk zijn. 
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Mogelijke eisen die aan een produkt gesteld kunnen worden, zijn te onderscheiden in 
verschillende categorieen: 

- Eisen nit bet vervnllen van de produktfnnctie. 
- Eisen nit de wisselwerking met de omgeving. 
- Eisen uit de fabricage. 
- Eisen van economische aard. 

Overige eisen, bijvoorbeeld de eisen ten aanzien van opslag en transport of ten 
aanzien van onderhond. 

Eisen uit bet vervuUen van de produktfunctie 

Het vervullen van de produktfunctie heeft betrekldng op de reden waarom een werktuig
bouwkundig produkt wordt ontwmpen, zoals beschreven is in paragraaf 3.2. 
Uit bet vervullen van de produktfunctie knnnen meestal verschillende technische eisen 
worden afgeleid, die betrekldng bebben op: 

- De kwaliteit: hoe 'goed' moet de produktfunctie vervuld worden. 
- De kwantiteit: welke prestatie moet per tijdseenheid geleverd worden. 
- De omstandigheden: de plaats en de bestemming van bet produkt 

Bij bet ontwerpen van een produkt wordt er in eerste instantie van uitgegaan, dat bet 
produkt onder 'normale' omstandigbeden gebruikt zal worden. In de praktijk komt bet 
echter regelmatig voor, dat een technisch prodnkt met abnormale belastingen te maken 
krijgt 
Het is de taak van de ontwerper om bij voorbaat met deze abnormale belastingen 
rekening te houden. Hierdoor kunnen de nadelige gevolgen van abnormale belastingen zo 
veel mogelijk beperkt worden. In dit kader passen de bij de berekeningen gebruikte 
veiligbeidsfactoren en de constructieve maatregelen tegen overbelasting. 

Eisen uit de wisselwerking met de omgeving 

Tot de wisselwerking tussen bet produkt en de omgeving behoort niet aileen de invloed 
die bet produkt, vanaf de totstandkoming tot en met bet afdanken, op zijn omgeving 
heeft, maar ook de invloed van de omgeving op bet prodnkt 

Onder 'omgeving' kan bier worden verstaan: 
- Andere produkten of tecbnische objecten. 
- De mens. 
- De gemeenschap. 
- Het milieu. 

De verschillende soorten eisen die kunnen voortkomen nit de wisselwerking tussen bet 
produkt en een van bovengenoemde omgevingsaspecten, kunnen worden toegelicht aan 
de hand van de volgende voorbeelden. 
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Wisselwerking tussen bet produkt en andere produkten: 
Eisen met betrekking tot trillingen, straling en andere belastingen die worden 
afgegeven aan andere objecten, of die van andere objecten kunnen worden 
ontvangen. 

Wisselwerking tussen bet produkt en de mens: 
Eisen van ergonomische aard, bijvoorbeeld bet bedieningsgemak: van een apparaat 
of machine. 
Eisen van esthetische aard. Het produkt moet er mooi uitzien. 
Veiligheidseisen voor de mens. 

Wisselwerking tussen bet produkt en de gemeenscbap: 
Eisen ten aanzien van de arbeid die moet worden verricbt om bet produkt tot 
stand te brengen. 
Beveiligen tegen vandalisme. 

Wisselwerking tussen bet produkt en bet milieu: 
Beperken van geluidsproduktie. 
Voorzieningen voor schone uitlaatgassen. 
Beperken van bet gebruik van niet te recyclen materialen. 
Voorzieningen tegen atmosferiscbe invloeden, zoals bescherming tegen roesten of 
anti-vries in koelsystemen. 

Eisen uit de fabricage 

Een ontwerper moet er steeds rekening mee houden, dat bet ontworpen produkt tegen 
aanvaardbare kosten en binnen een aanvaardbare tijd kan worden gemaakt. 
De eerste eis in dit kader is dat bet produkt maakbaar moet zijn. 

Een algemene richtlijn hierbij betreft bet toepassen van zoveel mogelijk genormaliseerde 
of gestandaardiseerde onderdelen. 

V oordelen van gestandaardiseerde onderdelen zijn: 
- Ze zijn beproefd, doordacht en daardoor betrouwbaar. 
- De kwaliteit is constant. 
- Het gebruik is vertrouwd en dus zijn ze goed te hanteren en te onderbouden. 
- Ze zijn relatief goedkoop omdat ze in grote boeveelheden gemaakt worden. 
- De magazijnvoorraad kan laag blijven omdat ze meestal uit voorraad leverbaar zijn. 

Andere algemene richtlijnen betreffen bijvoorbeeld bet vermijden van onnodig nauwkeu
rige toleranties en van dure bewerkingsprocessen. Als een hoge nauwkeurigheid wordt 
geeist, leidt dit zonder meer tot dure of langdurige fabricageprocessen en dus tot een 
boge prijs van bet produkt. 
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Een eis die van groot belang is bij de fabricage van een produkt, is de seriegrootte: 
- Is het produkt bedoeld voor massafabricage. 
- Betreft bet een 'custom made' produkt; een eenmalig produkt. 
- Dient het produkt in series te worden gemaakt. 

Eisen van commerciele aard 

Een produkt is commercieel verantwoord als de prijs voor aanscbaf en de kosten voor 
gebruik voldoende laag zijn. Hierbij gaat het niet zozeer om de absolute, te betalen 
kosten, maar meer om de kosten in relatie tot de voordelen of diensten die de gebruiker 
aan het produkt ontleent. 
Toepassing van standaard componenten drukt de kosten van fabricage en onderhoud. 
Wordt er bij bet ontwerpen niet optimaal gebruik gemaakt van standaard componenten, 
dan zal bet veranderen van de constructie in een later stadium veel extra kosten met zich 
meebrengen. 

Ten aanzien van de kosten kunnen drie verschillende begrippen worden onderscheiden: 
- De kostprijs na fabricage. 
- De aanscbafprijs voor de gebruiker. 
- De levensduurk:osten van bet produkt; dus aile kosten die moeten worden gemaakt om 

het produkt gedurende zijn levensduur de gewenste diensten te Iaten verrichten. Hier 
horen ook de kosten bij voor bedienen, energie en koelwater, verzekeren, onderhou
den, aanpassen en afdanken. 

Een antwerp kan geoptimaliseerd worden naar kostprijs of naar levensduurkosten. Dit 
leidt tot verschillende constructieve oplossingen. Een kwalitatief beter prodlikt heeft een 
bogere kostprijs waarvan de voordelen pas tijdens het gebruik blijken. 

Uit de gestelde eisen zal moeten blijken, volgens welk criterium een produkt in commer
ciele zin moet worden geoptimaliseerd. Bij serieprodukten voor de anonieme markt zal 
de nadruk meestal liggen op een minimale kostprijs. Bij produkten, die aan een bepaalde 
afnemer worden geleverd, kan meestal met meer succes naar minimale levensduurkosten 
worden geoptimaliseerd. 

Een eis van commerciele aard die samenhangt met de seriegrootte, wordt gevormd door 
de produktiekosten en eventueel door de produktietijd. Bij produkten die in massa of in 
grote series moeten worden gemaakt, speelt dit aspect een belangrijke rol. 

Overige eisen 

Atbankelijk van bet soort produkt, kunnen er nog andere eisen zijn waar bet produkt aan 
moet voldoen: 
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- Eisen ten aanzien van opslag en transport. 
V oorbeelden hiervan zijn: 

Stapelbaarheid, voor bet beperken van de benodigde ruimte (stoelen, wasmanden) 
of handige opslag (kratten voor flessen). 
Aanpassen van de vorm van bet produkt aan de mogelijkheid tot los storten; zodat 
de produkten niet in elkaar blijven baken. 
Eenvoudige montage en demontage; zodat de benodigde ruimte wordt beperkt 
tijdens transport en opslag. 
Bevorderen van de hanteerbaarheid tijdens bet transport door: gewicht, vorm, 
handgrepen en hijsogen. 
Verhogen van schokbestendigheid tijdens bet transport door verpakking of bet 
vastzetten van kwetsbare delen. 
Bescbermen tegen corrosie tijdens transport of opslag. 

- Eisen ten aanzien van onderhoud. 
Hiervoor gelden algemene richtlijnen, zoals: 

Goede toegankelijkheid van componenten, die onderhouden moeten worden. 
Goede vervangbaarheid door losneembare verbindingen. 
Goede banteerbaarheid door gewicht en afmetingen. 
Rekening bouden met beschikbare mensen en aanwezige hulpmiddelen. 

4.6. lnformatie uit de eisen 

Bij bet opzetten van een model om de optimale ontwerpstrategie te bepalen, spelen niet 
aile eisen een even grote rol. 
Bij nadere beschouwing blijkt bovendien een deel van de informatie die afgeleid kan 
worden nit de eisen, samen te vallen met informatie die ook al afkomstig is uit de 
functie, de opdracht of de structuur van bet produkt. Op deze informatie zal niet verder 
worden ingegaan. 

De eisen die bepalend zijn voor de ontwerpstrategie, kunnen worden onderverdeeld in de 
volgende categorie~n: 

- Eisen die samenhangen met de produktie. 
- Eisen die samenhangen met de vorm. 
- Eisen die samenhangen met hergebruik van informatie. 
- Eisen die samenhangen met de technische eigenschappen. 

Het belang van de informatie die uit deze eisen kan worden afgeleid, zal nu nader 
worden toegelicht. 
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Eisen die samenhangen met de produktie 

Hierbij zijn de volgende aspecten van belang: 

- De seriegrootte. 
Betreft bet een produkt voor massafabricage, enkelstuksfabricage of seriefabricage. 

- Het gebruik van koopdelen. 
Worden koopdelen gebruikt in de vonn van gestandaardiseerde of genonnaliseerd 
onderdelen. 

- Produktfamilies bij maakdelen. 
Zijn er onderdelen die gemaakt moeten worden met dezelfde vorm, maar met verscbil
lende afmetingen. 

- Produktiekosten. 
Dit aspect bangt samen met de keuze die de ontwerper maakt ten aanzien van de 
fabricagemethode. De keuze van de fabricagemethode volgt indirect uit andere 
infonnatie zoals de seriegrootte, die bepalend is voor de ontwerpstrategie. 
Verder is de manier van uitvoeren van bet gekozen produktieproces van belang. 
Hierbij kan optimalisatie van bet produktieproces een rol spelen. Dit aspect valt buiten 
de invloedssfeer van de ontwerper. 
Eisen ten aanzien van produktiekosten worden dus als zodanig niet meegenomen als 
informatie voor bet vaststellen van produktkenmerken. 

- Voorbereiding van de produktie. 
Prodnktievoorbereiding kan plaatsvinden door bet uitvoeren van een simulatie of een 
analyse van bet produktieproces. Dit aspect speelt bij bet ontwerpen van bepaalde 
produkten een belangrijke rol. Het kan bierbij bijvoorbeeld gaan om de analyse en 
simulatie van bet spuitgietproces ten behoeve van een optimaal matrijsontwerp. 
Een andere vonn van voorbereiding van de produktie door de ontwerper kan bet 
uitvoeren van de werkvoorbereiding zijn, eventueel aangevuld met een simulatie van 
bijvoorbeeld de freesbewerking van een te maken onderdeel. 

Eisen die samenhangen met de vorm 

Hiertoe beboren: 

- De esthetiscbe vonngeving. 
Bij sommige produkten, vooral produkten gericbt op de consumentenmarkt, speelt bet 
uiterlijk van bet produkt een belangrijke rol in de concurrentiestrijd. 

- De presentatiemogelijkheden als ondersteuning bij de verkoop. 
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In bet offertestadium kan een presentatie van bet uiterlijk van een bepaald produkt en 
de mogelijke varianten of aanpassingen, een stimulans zijn voor de klant om bet 
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produkt te kopen. Het presenteren van professionele afbeeldingen in catalogi en 
handleidingen geeft bovendien een positieve indruk over bet bedrijf. 

Eisen die samenhangen met hergebruik van informatie 

Hierbij kan bet gaan om: 

- Hergebruik van geometrische informatie. 
Tijdens bet tot stand komen van een produkt, is bet van belang dat geometriscbe 
informatie over dat produkt niet steeds op verscbillende plaatsen in bet bedrijf 
opnieuw moet worden aangemaakt. Dit leidt niet aileen tot tijdverlies, maar is ook een 
bron van mogelijke fouten. 
Dit aspect speelt eveneens een rol bij bet ontwerpen en fabriceren van produkten met 
gelijke vorm en verscbillende afinetingen. 

- Hergebruik van niet-geometriscbe informatie. 
Niet-geometriscbe informatie kan tijdens bet ontwerpen op verschillende plaatsen een 
rol spelen. Hierbij kan worden gedacht aan: informatie over toleranties, aanwijzingen 
voor bewerkingen, stuklijstinformatie en informatie voor logistiek, inkoop en admini
stratie. 

Eisea die samenhangen met de tecbniscbe eigenschappen 

Informatie die hierbij een rol kan spelen beeft betrekking op: 

- Sterkte, stijfbeid of levensduur. 
De berekeningen en analyses ten aanzien van deze technische eigenschappen spelen 
zowel bij bet dimensioneren van een oonstructie een rol, als bij bet acbteraf beoorde
len van de eigenscbappen van bet ontworpen produkt. 

- Materiaaleigenschappen. 
De ontwerper dient te beschikken over de benodigde informatie ten aanzien van de 
materiaaleigenschappen bij bet dimensioneren van een constructie, of bij het zoeken 
naar nieuwe oplossingen. 

- Optimalisatie. 
Dit aspect hangt samen met de eisen ten aanzien van de seriegrootte en de functie van 
het produkt. 

- Simulatie van produktgedrag. 
Dit kan van belang zijn bij een analyse van de eigenschappen, waarbij gedacht kan 
worden aan bet simuleren van kinematisch, dynamisch, thermisch of stromingstech
nisch gedrag. Simulatie kan ook een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning tijdens 
de verkoop. 
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Kenmerkend voor veel van de bier genoemde aspecten ten aanzien van informatie uit de 
eisen is, dat ze niet onafbankelijk zijn van elkaar. Zo is de seriegrootte en bet gebrnikte 
materiaal gebeel bepalend voor de fabricagemethode. De seriegrootte en de vorm is vaak 
weer bepalend voor bet gebruikte materiaal. De fabricagemetbode is bepalend voor de 
produktiekosten. 

Samenvattlng van de informatie uit de eisen 

Voor bet bepalen van de produktkenmerken is de volgende informatie uit de eisen van 
be lang: 

- De seriegrootte. 
- Het gebruik van koopdelen. 
- Produktfamilies bij de maakdelen. 
- Voorbereiding van de produktie door de ontwerper. 
- De vormgeving. 
- De beboefte aan ondersteuning van de verkoop door grafiscbe presentatie. 
- Hergebruik van informatie. 
- Berekening of analyse van sterkte, stijfheid of levensduur. 
- Gegevens over materiaaleigenscbappen. 
- Optimalisatie van bet produkt. 

Simulatie van bet produktgedrag. 
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5. Analyse van de informatieverwerking 

5.1. lnleiding 

Het is de bedoeling dat de bier ontwikkelde aanpak: voor bet optimaal uitvoeren van bet 
ontwerpproces een prak:tische toepassing zal vinden in de bedrijven. Daarom is bet van 
belang dat een bepaald bedrijf de aard van bet eigen ontwerpproces kan herkennen met 
behulp van de bescbreven infonnatie over de produkten. 

In boofdstuk 4 werd een produkt als afzonderlijke entiteit bekeken wat betreft de 
infonnatie over de functie, de opdracbt en de structuur. Tussen de produkten met 
verschillende functies bestaat ecbter een complexe samenhang, die zicbtbaar wordt door 
de informatiestromen die een rol spelen bij bet tot stand komen van een bepaald eindpro
dukt. nader te analyseren. 

Het proces dat doorlopen moet worden om een bepaald eindprodukt uiteindelijk tot stand 
te Iaten komen is in figuur 5 .1. scbematiscb aangegeven. 

Ontwerpproces 

Fabricageproces .. I --..etle 1"1 
Ontwmwro<es 1:: 

~ 
Figuur 5 .1. Proces voor de totstandkoming van een eindprodukt. 
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In figuur 5.1. is te berkennen dat bet ontwerpproces bij een produkt met een eindfunctie 
recbtstreeks uitgevoerd kan worden. Is een produkt samengesteld uit afzonderlijke 
onderdelen, dan zal voor bet ontwerpen van die onderdelen een gebeel nieuw ontwerp
proces moeten worden opgestart. Als tijdens het fabricageproces blijkt dat specifieke 
produktiemiddelen of gereedschappen noodzakelijk zijn, dan zal voor bet ontwerpen van 
deze produkten met een produktiefunctie ook een gebeel nieuw ontwerpproces moeten 
worden opgestart. 

Het tot stand komen van een produkt dat aile biervoor genoemde mogelijkheden bevat, 
kan dus worden gezien als een aaneenschakeling van verschillende ontwerpprocessen, 
gevolgd door een, in omgekeerde volgorde verlopende, aaneenschakeling van verschillen
de fabricageprocessen. 

Omdat de werkwijze binnen bet ontwerpproces bepaald wordt door het vergaren, 
bewerken en vastleggen van informatie, verloopt bet verwerken en uitwisselen van 
informatie op verscbillende manieren, athankelijk van de functie van de produkten. 

Voor een bedrijf dat produkten met een bepaalde functie (een eindfunctie, een deelfunc
tie of een produktiefunctie) ontwerpt, is bet van belang om inzicbt te krijgen in de wijze 
waarop de informatie wordt verwerkt bij het tot stand komen van hun produkten. 

De wijze waarop de informatie wordt verwerkt bij bet tot stand komen van produkten 
met verscbillende functies, zal nu nader worden geanalyseerd. 

5.2. Informatieverwerking bij een produkt met eindfunctie 

Bij een produkt met een eindfunctie kan de opdracbt afkomstig zijn van een opdracbtge
ver of uit de markt. 

In de beginfase van bet ontwerpproces is uit de structuur bekend of bet eindprodukt een 
enkelvoudig produkt is, of wordt samengesteld uit onderdelen die verscbillende deelfunc
ties vervullen. 

Enkelvoudig produkt 

Bij een enkelvoudig produkt wordt de produktspecificatie vastgelegd tijdens bet ontwer
pen en vervolgens doorgeleid naar de fabricagefase. Het fabricageproces kan op twee 
verscbillende manieren worden uitgevoerd: 

- Het produkt komt tot stand met behulp van universele produktiemiddelen en gereed
scbappen. In dit geval kan bet eindprodukt volgens de specificaties gefabriceerd 
worden en volgen er geen verdere ontwerpactiviteiten. 
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- V oor bet tot stand komen van bet produkt zijn specifieke produktiemiddelen of 
gereedschappen nodig. In dit geval moet dus een nieuw produkt worden ontworpen; 
namelijk een produkt met een produktiefunctie. Het ontwerpen en produceren van een 
dergelijk produkt wordt meestal uitbesteed aan een ander bedrijf, of aan een andere 
afdeling binnen bet eigen bedrijf. Dit is dan de toeleverancier van bet produktiemiddel 
of gereedschap. 
Bij de toeleverancier wordt vervolgens een eigen ontwerpproces uitgevoerd, waarbij 
een produkt met een produktiefunctie zal worden ontworpen. Dit ontwerpproces wordt 
beschreven in paragraaf 5.4.: 'Informatieverwerking bij een produkt met een produk
tiefunctie'. 

Samengesteld produkt 

Bij een samengesteld produkt heeft, per definitie, een verdere uitwisseling van de 
infonnatie plaats naar produkten met een deelfunctie. Bij de opdeling van het samenge
stelde eindprodukt in produkten met een deelfunctie kan het gaan om: 

- Uitsluitend enkelvoudige onderdelen die als koopdeel verkrijgbaar zijn. 
In dit geval bestaat de informatie die doorgeleid wordt naar de fabricagefase, uit 
informatie ten behoeve van de assemblage. De assemblage kan handmatig of met 
behulp van produktiemiddelen worden uitgevoerd. Als het nodig is dat bij de assem
blage specifieke produktiemiddelen of gereedscbappen worden gebruikt, wordt het 
ontwerpen van deze produkten uitbesteed aan een toeleverancier. De toeleverancier 
voert op zijn beurt een nieuw ontwerpproces uit voor een produkt met een produktie
functie, in dit geval voor een specifiek produktiemiddel of gereedscbap voor het 
assembleren van koopdelen tot een eindprodukt. Een beschrijving van het verwerken 
van informatie bij dit specifieke ontwerpproces volgt in paragraaf 5.4. 

- Onderdelen die eventueel naast koopdelen, ook maakdelen of samengestelde onderde
len bevatten. 
In dit geval wordt een nieuw ontwerpproces, met eigen kenmerken, doorlopen op het 
niveau van produkten met een deelfunctie. Dit ontwerpproces komt aan de orde bij de 
beschrijving van het verwerken van informatie bij produkten met een deelfunctie in 
paragraaf 5.3. 

In figuur 5.2. is een overzicht gegeven van de verscbillende manieren waarop informatie 
kan worden verwerkt bij de totstandkoming van een eindprodukt. 

Binnen dit schematisch overzicht is duidelijk aangegeven op welke plaatsen volledig 
nieuwe ontwerpprocessen kunnen worden opgestart, voor bet ontwerpen van produkten 
met een produktiefunctie of voor produkten met een deelfunctie. De informatie die bij 
deze nieuwe ontwerpprocessen wordt gebruikt, maakt weer deel uit van de totale 
informatieverwerking binnen het totstandkomingsproces van het uiteindelijke eindpro
dukt. 
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Figuur 5.2. Informatieverwerking bij een produkt met een eindfunctie. 

5.3. Informatieverwerking bij een produkt met deelfunctie 

Bij een produkt met een deelfunctie kan bet gaan om: 

- Een onderdeel als maakdeel. 
Bij een maakdeel is de opdracbt altijd afkomstig van een opdrachtgever. Deze 
opdracbtgever is namelijk de ontwerper van bet eindprodukt, waar bet betreffende 
maakdeel toe behoort. In de praktijk kan bet voorkomen dat de ontwerper van bet 
eindprodukt zelf bet deelprodukt :1,al ontwerpen. Als dit niet gebeurt wordt bet antwerp 
voor bet maakdeel uitgevoerd door een collega, of wordt bet ontwerpen uitbesteed aan 
een extern ontwerpbureau. 

- Een onderdeel als koopdeel. 
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Bij een koopdeel is de ontwerpopdracbt niet afkomstig van de ontwerper van bet 
eindprodukt, maar komt de opdracbt uit de markt. De ontwerper van bet eindprodukt 
maakt een keuze uit de koopdelen die aangeboden worden. 
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- Een samengesteld onderdeel. 
De opdracbt voor bet ontwerpen van een samengesteld onderdeel is altijd afkomstig 
van de ontwerper van bet eindprodukt. 
Een samengesteld onderdeel kan opgebouwd zijn uit maakdelen, uit koopdelen, uit 
andere samengestelde onderdelen of uit combinaties biervan. Nieuwe samengestelde 
onderdelen kunnen weer opgedeeld worden op de aangegeven manier. Uiteindelijk zal 
een verzameling van maakdelen en koopdelen overblijven. 

De verscbillende manieren waarop de informatie kan worden verwerkt bij bet tot stand 
komen van produkten met een deelfunctie, zijn scbematiscb weergegeven in figuur 5.3. 

Figuur 5.3. Informatieverwerking bij een produkt met een deelfunctie. 

De manier waarop de informatie voor bet deelprodukt verder wordt verwerkt, verscbilt 
duidelijk voor een maakdeel en voor een koopdeel. Op deze verscbillende manieren van 
infonnatieverwerking zal nu verder worden ingegaan. 
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Informatieverwerking bij een maakdeel 

Bij een maakdeel worden de produktspecificaties vastgelegd tijdens bet ontwerpen en 
doorgeleid naar de fabricagefase. In deze fabricagefase zijn twee mogelijkheden waarop 
de produktie uitgevoerd kan worden: 

- Het maakdeel komt tot stand met bebulp van universele produktiemiddelen en 
gereedscbappen. In dit geval volgen er geen verdere ontwerpactiviteiten. 

- V oor bet tot stand komen van bet maakdeel zijn specifieke produktiemiddelen of 
gereedschappen nodig. In dit geval ontstaat weer een nieuw ontwerpproces voor bet 
ontwerpen van een produkt met een produktiefunctie. 

Informatieverwerking bij een koopdeel 

Een koopdeel met een eigen deelfunctie, toegepast in een eindprodukt, komt op een 
geheel eigen wijze tot stand. Bovendien gebeurt bet ontwerpen en fabriceren van een 
koopdeel in een bedrijf, dat zicb toelegt op bet op de markt brengen van deze produkten. 

De infonnatie voor bet tot stand komen van een koopdeel staat gebeel los van de 
informatie, die de ontwerper gebruikt bij bet ontwerpen van bet eindprodukt. 
De opdracbt voor bet ontwerpen van een koopdeel komt dan ook uitsluitend uit de 
markt. 

Het ontwerpproces van een koopdeel wordt als afzonderlijk ontwerpproces bescbouwd. 
Een scbematiscb overzicbt van de informatieverwerking die een rol speelt bij bet tot 
stand komen van een koopdeel, is gegeven in figuur 5.4. 

Als bet ontwerpproces van een koopdeel vergeleken wordt met bet ontwerpproces van 
een produkt met een eindfunctie (figuur 5.2.) blijkt, dat er, buiten de wijze waarop de 
opdracbt tot stand komt, absoluut geen verscbil bestaat tussen bet tot stand komen van 
een koopdeel en bet tot stand komen van een eindprodukt. 

Met betrekking tot bet vaststellen van produktkenmerken waaruit de optimale ontwerp
strategie kan worden afgeleid, kan een koopdeel in dit verband dan ook worden aange
duid als: een eindprodukt met een deelfunctie. 
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Figuur 5.4. Informatieverwerking bij een koopdeel. 
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5.4. lnformatieverwerking bij een produkt met produktiefunctie 

V oor aile enkelvoudige produkten, zowel voor eindprodukten als voor maa.kdelen, volgt 
na de ontwerpfase van het prodnkt de fabricagefase. 

Tijdens het uitvoeren van de fabricage wordt gebruik gemaa.kt van produkten met een 
produktiefunctie. Produkten met een produktiefunctie kunnen worden verdeeld in 
universele produktiemiddelen en gereedschappen en specifieke produktiemiddelen en 
gereedscbappen. 

UniYersele produktiemiddelen en gereedschappen 

De opdracht voor bet ontwerpen van universele produktiemiddelen en gereedscbappen is 
afkomstig nit de markt. 
Deze produkten kunnen bij bet ontwerpen worden samengesteld uit koopdelen en 
maakdelen. Voor elk van deze delen geldt een soortgelijke informatieverwerking als 
besdrreven bij de produkten met een eindfunctie. 
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Net als bij koopdelen komt de ontwerpopdracht voor universele produktiemiddelen en 
gereedschappen uit de markt. Ze kunnen dus met betrekking tot de vast te stellen 
produktkenmerken die bepalend zijn voor de te volgen ontwerpstrategie, worden 
aangeduid als: eindprodukten met een produktiefunctie. 

Specifieke produktiemiddelen en gereedschappen 

De informatie voor de opdracht tot het ontwerpen van een specifiek produktiemiddel of 
gereedschap, is altijd afkomstig van een opdrachtgever; degene die het eindprodukt 
produceert. 

Het te ontwerpen produkt met een specifieke produktiefunctie kan worden samengesteld 
uit maak:delen en koopdelen. De maak:delen zijn in dit geval produkten die met behulp 
van universele produktiemiddelen en gereedschappen kunnen worden gemaak:t, omdat de 
produktie·aantallen voor specifieke produktiemiddelen en gereedschappen geen reden 
geven voor een volgend ontwerpproces voor produkten met specifieke produktiefuncties. 

Figuur 5.5. geeft een schematiscb overzicht van de informatieverwerking bij bet tot stand 
komen van de produkten met een produktiefunctie. 

Figuur 5.5. Informatieverwerking bij een produkt met een produktiefunctie. 
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S.S. V oorbeelden van produkten uit de praktijk 

In dit boofdstuk bebben de bescbrijvingen van produkten voomamelijk plaatsgevonden 
aan de hand van abstracte begrippen, als: produkten met een eindfunctie, produkten met 
een deelfunctie en produkten met een produktiefunctie. 
Voor toepassing in de praktijk van de bier ontwikkelde ontwerpstrategie is bet van 
belang dat er binnen de bedrijven eenduidig vaststaat op welke wijze bun produkten 
worden aangeduid. 

Ter ondersteuning van de vertaling naar de praktijk worden in deze paragraaf enkele 
praktijkvoorbeelden gegeven, die de indeling van produkten naar functie, opdracht en 
structuur toelichten. 
Het overzicht is niet compleet en niet absoluut geldend, maar is duidelijk bedoeld ter 
orientatie voor bedrijven die dergelijke produkten ontwerpen en produceren. 

Produkten met een eindfunctie en opdracht van een opdrachtgever 

'Custom made' -produkten. 
- Slachtlijnen. 
- W erkschepen voor bijvoorbeeld de Oosterscheldedam. 
- Booreilanden. 
- Machines voor bet aanleggen van tunnels. 
- Machines voor sigarettenproduktie. 
- Speciale transport- en verpakkingsmachines. 

Procesinstallaties. 
- Installaties voor de cbemische en de olie-industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de 

farmaceutische industrie, de verf- en kleurstoffenindustrie. 
- Airconditioningsinstallaties. 
- Verwarmings-, gas- en waterinstallaties in gebouwen. 
- Elektrotechnische installaties. 

Overige produkten. 
- Testopstellingen. 
- Kleinschalige produkten, hulpconstructies, ondersteuningen en dergelijke. 

Produkten met een deelfunctie en opdracht van een opdrachtgever 

Produkten die als maakdelen bestemd zijn voor een eindprodukt: 
- Onderdelen van 'custom made' -produkten. 
- Apparaten voor procesinstallaties. 
- Aile onderdelen die als maakdeel of samengesteld onderdeel worden ontworpen. 

Analyse van de informatieverwerking 69 



Produkten met een produktiefunctie en opdracht van een opdrachtgever 

Specifieke produktiemiddelen: 
- Produktie-automaten. 
- Assemblagelijnen. 

Specifieke gereedschappen: 
- Spuitgietmatrijzen. 
- Extrusiematrijzen. 
- Vonnmatrijzen. 
- Stempels voor plaatbewerking. 

Produkten met een eindfunctie en opdracbt nit de markt 

Marktprodukten met vastliggende kenmerken: 
- Consumentenprodukten. 

Hef- en transportwerktuigen. 
Vervoermiddelen: auto's, fietsen, wagons, vliegtuigen, schepen, e.d. 
Landbouwwerktuigen. 
Kantoormachines. 
Meubilair. 
Produkten uit de kunststofverwerkende industrie. 
Medische produkten. 
Uurwerken en meetapparatuur, produkten uit de optische industrie. 
Speelgoed en sportartikelen. 

Marktprodukten, waarbij kenmerken kunnen varlet-en: 
- Industriele apparaten. 
- Ketels, e.d. 
- Produkten voor de inrichting van gebouwen: deuren, gevels, trappen, keukens, 

laboratoriuminrichtingen. 
- Orthopedische en andere hulpmiddelen. 

Produkten met een deelfunctie en opdracht uit de markt 

Eindprodukten die als koopdeel geleverd worden: 
- Verbindingsmiddelen: bouten, moeren, spieen, e.d. 
- Genormaliseerde onderdelen: lagers, afdichtingen, koppelingen, veren, e.d. 
- Aandrijfcomponenten: motoren, overbrengingen, e.d. 
- Elektromotoren, generatoren, transformatoren, schakel- en installatiematerialen. 
- Pompen en appendages. 
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Produkten met een produktiefunctie en opdracht uit de markt 

Universele produktiemiddelen: 
- Gereedschapswerktuigen: draaibanken, freesbanken, boormachines. 
- Spuitgietmachines. 
- Plaatbewerkingsmachines. 
- Robots. 
- Draadvonk- en zinkvonkmachines. 

Universele gereedschappen: 
- Bewerkingsgereedschappen: boren, frezen, beitels. 
- Meetgereedschap. 
- Handgereedschap. 
- Spangereedschap. 
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6. Produktkenmerken 

6.1. Inleiding 

In boofdstuk 4 is aangegeven welke informatie over produkten, ontworpen in een 
bepaald bedrijf, kan worden verkregen uit de functie, uit de wijze waarop de opdracbt tot 
stand komt, uit de structuur en uit de eisen die verder nog aan bet produkt gesteld 
worden. 

Met bebulp van deze informatie kan in een bedrijf, op systematiscbe wijze, een overzicbt 
opgesteld worden van de karakteristieke kenmerken van de produkten die er worden 
ontworpen. Voor een bedrijf zijn dit de produktkenmerken. 

Met bebulp van bet overzicbt van de produktkenmerken kan vervolgens worden 
vastgesteld, welke werkwijze optimaal is voor de uitvoering van bet ontwerpproces en 
welke bulpmiddelen bet beste daarbij gebruikt kunnen worden. 

In figuur 6.1. is, in bet model voor bet bepalen van de optimale ontwerpstrategie, de 
plaats van de produktkenmerken duidelijk berkenbaar. 

(=) 

INIORMATIE 

• fuDclfe 
. ..,.trac.bt 
· stnactuur .... 

Figuur 6.1. De plaats van de produktkenmerken. 

INIORMATIE 

. wrpren 

. bewerkeD 

· ftltleaen 
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6.2. lnformatie voor bet bepalen van de produktkenmerken 

Uit de produktgegevens ten aanzien van de functie, de opdracht, de structuur en bepaalde 
eisen is, in een gegeven bedrijfssituatie, de volgende infonnatie over de te ontwerpen 
produkten af te leiden: 

- De functie kan zijn: 
Een eindfunctie. 
Een deelfunctie. 
Een universele of specifieke produktiefunctie. 

- De opdracht kan afkomstig zijn: 
Van een opdrachtgever. 
Uit de markt. 

- De structuur kan leiden tot: 
Een enkelvoudig produkt. 
Een samengesteld produkt. 
Een enkelvoudig onderdeel. 
Een samengesteld onderdeel. 

- De eisen die samenhangen met de produktie kunnen te maken hebben met: 
De seriegrootte: 

Massaprodukt. 
Enkelstuksprodukt. 
Serieprodukt. 

De fabricagemethode. 
De manier van voorbereiden van de produktie. 
Het gebruik van koopdelen. 
Het voorkomen van produktfamilies bij maakdelen. 

- De eisen die samenhangen met de vonn kunnen betrekking hebben op: 
De vonngeving. 
Ondersteuning bij de verkoop door grafische presentatie. 

- De eisen die samenhangen met hergebruik van infonnatie kunnen voortkomen uit: 
Hergebruik van geometrische infonnatie. 
Hergebruik van niet-geometrische infonnatie. 

- De eisen die samenhangen met de technische eigenschappen kunnen betrekking 
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hebben op: 
Gegevens over materiaaleigenschappen. 
Berekening of analyse van sterkte, stijtheid en levensduur. 
Optimalisatie van het produkt. 
Simulatie van het produktgedrag. 
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De kenmerken van de produkten die in een bedrijf ontworpen worden, dienen in een 
zodanige vonn gepresenteerd te worden, dat de te volgen ontwerpstrategie bieruit 
afgeleid kan worden. Hierbij spelen de volgende overwegingen een rol: 

- Omdat bet ontwerpproces een infonnatieverwerkend proces is, zijn de produktken
merken die recbtstreeks betrekking bebben op bet vergaren, bewerken en vastleggen 
van infonnatie van essentieel belang. 

- Analyse van de infonnatieverwerking bij bet ontwerpen, zoals uitgevoerd in hoofdstuk 
5, leert, dat verscbillende soorten ontwerpprocessen kunnen bestaan die vooral bepaald 
worden door de functie en de structuur van bet te ontwerpen produkt. 

- De wijze waarop de opdracbt tot stand komt, beeft aileen dan invloed op de uitvoering 
van bet ontwerpproces, als vooraf vastligt dat de opdracbt 6f uitsluitend van een 
opdracbtgever komt (bij een specifieke produktiefunctie of bij maakdelen) 6f uitslui
tend uit de markt komt (bij een universele produktiefunctie en bij koopdelen). 
De invloed van de wijze waarop de opdracbt tot stand komt op bet bepalen van de 
optimale ontwerpstrategie, wordt dus al verwerkt bij de invloeden die uit de functie af 
te leiden zijn. Om die reden zal de infonnatie uit de opdracbt, bij bet vaststellen van 
produktkenmerken, dan ook niet meer meegenomen worden bij de verdere beschou
wingen over produktkenmerken en ontwerpstrategie. 

- De seriegrootte van de te ontwerpen produkten speelt een belangrijke rol bij de 
werkwijze, die bij bet ontwerpen gevolgd dient te worden. De kenmerken uit de 
seriegrootte zullen in een volgende paragraaf nader worden uitgewerkt. 

- De kenmerken voortkomend uit de functie, de structuur en de seriegrootte zijn vooral 
van invloed op de globale aanpak van bet ontwerpproces, en spelen bij bet ontwerpen 
van aile produkten een rol. Deze kenmerken worden dan ook verder aangeduid als 
'boofdkenmerken'. 

- De overige kenmerken, voortkomend uit de eisen ten aanzien van de produktie, de 
vorm, bergebruik van infonnatie en de tecbnische eigenschappen zijn vooral van 
invloed op details bij de uitvoering van bet ontwerpproces, en geven vaak. een 
aanvulling op de gegevens uit de boofdkenmerken. 
Bovendien bepalen deze kenmerken in grote mate de criteria, waaraan de middelen die 
bij bet ontwerpproces kunnen worden ingezet, moeten voldoen. Verder geven deze 
produktkenmerken een indicatie over de manier, waarop de eventueel al aanwezige 
middelen optimaal kunnen worden benut. 
Deze kenmerken zullen verder worden aangeduid als 'overige kenmerken'. De overige 
kenmerken spelen bij elk bedrijf, dat produkten ontwerpt, een rol. 

In dit boofdstuk zal nu verder worden uitgewerkt, hoe een indeling van de produkt
kenmerken kan worden opgezet uitgaande van de boofdkenmerken en van de overige 
kenmerken. 
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6.3. Kenmerken uit de functie en de structuur 

Door de infonnatie uit de functie en de structuur, behandeld in hoofdstuk:ken 4, te 
combineren met de analyse van de informatieverwerking uit hoofdstuk 5, ontstaat de 
volgende indeling voor produktkenmerken uit de functie en de structuur: 

* Een enkelvoudig produkt met een eindfunctie. 
Dit zijn aile werktuigbouwkundige produkten met een eindfunctie, die als een deel 
worden ontworpen, gefabriceerd en afgeleverd. 

* Een enkelvoudig produkt met een universele produktiefunctie. 
Dit zijn universeel toepasbare gereedscbappen, bestaand uit een deel en op de markt 
verkrijgbaar. 

- Een enkelvoudig produkt met een specifieke produktiefunctie. 
Dit zijn specifieke gereedschappen, bestaand uit een deel en door een opdrachtgever 
besteld om een specifiek produkt te kunnen fabriceren. 

- Een samengesteld produkt met een eindfunctie. 
Dit zijn aile werktuigbouwkundige produkten met een eindfunctie, die uit meerdere 
delen zijn samengesteld. 

- Een samengesteld produkt met een universele produktiefunctie. 
Dit zijn universele produktiemiddelen of gereedschappen, die op de markt verkrijgbaar 
zijn. 

- Een samengesteld produkt met een specifieke produktiefunctie. 
Dit zijn specifieke produktiemiddelen of gereedschappen, die door een opdracbtgever 
worden besteld om een specifiek produkt te kunnen fabriceren. 

- Een enkelvoudig onderdeel met een eindfunctie. 
Dit zijn koopdelen die uit een deel bestaan en op de markt verlcrijgbaar zijn. 

- Een enkelvoudig onderdeel met een deelfunctie. 
Dit zijn maakdelen die uit een deel bestaan en door een opdrachtgever worden besteld. 

- Een samengesteld onderdeel met een eindfunctie. 
Dit zijn koopdelen, die uit meerdere delen zijn samengesteld en op de markt verkrijg
baar zijn. 

- Een samengesteld onderdeel met een deelfunctie. 
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Dit zijn onderdelen, opgebouwd uit maakdelen en mogelijke koopdelen, door een 
opdracbtgever besteld en als geheel deel uitmakend van een samengesteld produkt of 
van een ander samengesteld onderdeel. 
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6.4. Kenmerken uit de seriegrootte 

Naast de kenmerken voortkomend uit de functie en de structuur, zijn de kenmerken uit 
de seriegrootte van groot belang voor het bepalen van de optimale werkwijze bij het 
ontwerpen van produkten. 

Bij de seriegrootte als produktkenmerk kan onderscheid gemaak:t worden in: 
- Massafabricage. 
- Enkelstuksfabricage of fabricage in een zeer klein aantal. 
- Seriefabricage met aantallen produkten tussen enkelstuks- en massafabricage in. 

In figuur 6.2. is deze indeling van produktkenmerken naar de seriegrootte weergegeven. 

Kenmerken uit de seriegrootte 

Seriegrootte 

Figuur 6.2. Kenmerken uit de seriegrootte van een produkt. 

Massafabricage 

Produkten uit de categoric massafabricage, die in zeer grote aantallen worden geprodu
ceerd, moeten onder andere voldoen aan de volgende eisen: 
- Produktiekosten, die zo laag mogelijk zijn. 
- Levertijden, die zo kort mogelijk zijn. 
- Materiaalverbruik, dat zo gering mogelijk is. 

Produktkenmerken 77 



- Vormgeving, die meestal zo aantrekkelijk mogelijk is. 

Deze eisen geven aJ aan dat bij produkten voor de massafabricage de optimalisatie, van 
zowel bet produkt als bet produktieproces, voorop staat. 

Produkten voor de massafabricage worden gefabriceerd met behulp van specifieke 
gereedschappen op universele produktiemiddelen of zelfs met behulp van specifieke 
produktiemiddelen. Dit betekent dat bij bet ontwerpproces de fabricagemethode een 
belangrijke rol speelt. Ontwerpinformatie over bet produkt zal moeten worden overge
dragen aan de ontwerper van de produktiemiddelen en de gereedschappen. Samenwer
king en overleg tussen de produktontwerper en de ontwerper van de produktiemiddelen 
en gereedschappen speelt een belangrijke rol. 

Een massaprodukt kan koopdelen bevatten die, op hun beurt, ook weer massaprodukten 
zijn. Bij bet toepassen van dergelijke koopdelen zijn kostprijs en optimale produkteigen
schappen van belang bij de keuze van zo'n koopdeel. 

Seriefabricage 

Binnen deze categorie vallen produkten die in aantallen varieren van enkele bij kleine 
series, tot honderden bij grote series. 
Produkten voor seriefabricage komen in veel werktuigbouwkundige bedrijfstakken voor, 
zoals: 
- In de machine- en apparatenindustrie. 

Hiertoe behoren landbouwmachines, metaalbewerkingsmachines, machines en 
apparaten voor de voedingsmiddelen- en chemische industrie, bef- en transportwerktui
gen en pompen. 

- In de transportmiddelenindustrie. 
Hiertoe behoren de auto-industrie, de vliegtuigindustrie, de scheepsbouwindustrie, de 
aanhangwagenindustrie, opleggers- en carrosseriebedrijven. 

- In de metaalproduktenindustrie. 
Hiertoe behoort het ontwerpen van tanks, reservoirs, leidingen, metalen meubels, 
verwarmings- en kookapparaten. 

Kenmerkend voor deze categorie produkten is, dat vaak een bepaalde range van 
uitvoeringen voorkomt die dezelfde vorm heeft maar van verschillende afmetingen kan 
zijn. De range varianten verloopt meestal in discrete stappen. 

Enkelstuksfabricage 

Enkele typische produkten in deze categorie zijn: 

- 'Custom made' -produkten. 
- Specifieke produktiemiddelen en gereedschappen. 
- Procesinstallaties voor de chemische en de voedingsmiddelenindustrie. 
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6.5. Indeling in hoofdkenmerken 

Structuur 
en 

functie 

Enkelvoudig produkt 

Eindfunctie 

Enkelvoudig produkt 

Universele produktiefunctie 

Enkelvoudig produkt 

Specifieke produktiefunctie 

Samengesteld produkt 

Eindfunctie 

Samengesteld produkt 

Universele produktiefunctie 

Samengesteld produkt 

Specifieke produktiefunctie 

Enkelvoudig onderdeel 

Eindfunctie 

Enkelvoudig onderdeel 

Deelfunctie 

Samengesteld onderdeel 

Eindfunctie 

Samengesteld onderdeel 

Deelfunctie 

Massa 

Seriegrootte 

Serle 

Tabel 6.1. Overzicht van de mogelijke hoofdkenmerken. 

Produktkenmerken 

Enkelstuks 
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In tabel 6.1. is een overzicht gegeven van de mogelijke hoofdkenmerken, enerzijds uit de 
structuur en de functie en anderzijds uit de seriegrootte van de produkten. 

De grijs gekleurde vakk.en geven combinaties aan die in de praktijk niet voorkomen. Zo 
worden produkten en onderdelen met een universele produktiefunctie niet als enkelstuks
produkt gemaakt. Omgekeerd worden de produkten en onderdelen met een specifieke 
produktiefunctie uitsluitend als enkelstuksprodukt gemaakt. De enkelvoudige of samenge
stelde koopdelen (onderdelen met een eindfunctie) zijn op de markt verkrijgbaar en 
worden dus niet als enkelstuksprodukt ontworpen en geproduceerd. 

Het overzicbt in tabel 6.1. is voor een bedrijf bet uitgangspunt voor bet bepalen van de 
positie van de te ontwerpen produkten. Als de boofdkenmerken van de produkten 
eenmaal vastliggen kan de grote lijn in de ontwerpstrategie bepaald worden. De manier 
waarop dit gebeurt komt in de volgende boofdstukken aan de orde. 

6.6. Overige kenmerken 

In de voorgaande paragrafen zijn de boofdkenmerken nader geanalyseerd. Zoals in 
paragraaf 6.2. is aangegeven zijn er, naast de boofdkenmerken, nog overige kenmerken 
die kunnen leiden tot een nadere specificatie van de te volgen werkwijze bij optimaal 
ontwerpen. De overige kenmerken spelen niet in alle bedrijven een rol, en zijn ook niet 
altijd onafbankelijk van elkaar en van de boofdkenmerken toe te passen. 

De mogelijke produktkenmerken die uit de overige kenmerken zijn af te leiden, komen 
nu achtereenvolgens aan de orde. 

Kenmerken uit de produktie 

Fabricagemethode 

De keuze van de fabricagemethode wordt in de eerste plaats bepaald door de seriegrootte 
van bet produkt. 

Bij bet produceren van massaprodukten dienen specifieke produktiemiddelen en gereed
scbappen te worden ontwikkeld. Dit wordt meestal uitbesteed aan een ander bedrijf of 
aan een andere afdeling binnen bet eigen bedrijf. De produktontwerper dient rekening te 
bouden met de mogelijkheden van bet uit te voeren produktieproces. Eisen uit bet 
produktieproces beperken dus de mogelijkheden voor de ontwerper, en vormen bij een 
massaprodukt een belangrijk produktkenmerk. 

Ook de maakbaarbeid van bet produkt en de eisen om bet produktieproces beter te Iaten 
verlopen, kunnen een rol spelen bij de keuze van de fabricagemethode. 
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Voorbereiding van de produktie 

De wijze waarop de voorbereiding van de produktie plaatsvindt, bangt samen met de 
boofdkenmerken van bet produkt 

Bij bet ontwerpen van specifieke produktiemiddelen of gereedscbappen kan bet wenselijk 
zijn om, in verband met de kosten, een simulatie van bet produktieproces uit te voeren 
voortlat tot de ecbte produktie wordt overgegaan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacbt 
worden aan spuitgietsimulaties of aan bet simuleren van freesbewerkingen. 

Bij enkelstuks- en serieprodukten speelt overleg met, en bet overdragen van geometriscbe 
infonnatie naar de werkvoorbereiding en de fabricage-afdeling een rol. De ontwerper kan 
eventueel zelf de werkvoorbereiding uitvoeren. Bij bet overgedragen van geometrische 
infonnatie naar de fabricage-afdeling of naar een toeleverancier is de vorm, waarin deze 
informatie wordt overgedragen, van belang. 

Het gebruik van koopdelen 

Bij koopdelen bestaat per definitie de mogelijkheid om een bepaald deel te kiezen uit een 
beperkt aantal, gegeven mogelijkheden. Bij bet gebruik van koopdelen, zal de geometrie 
van bet produkt of van bet onderdeel moeten worden aangepast aan de geometrie van de 
beschikbare koopdelen. 
Bij koopdelen wordt de dimensionering vaak uitgevoerd met behulp van eenvoudige 
standaard rekenregels of met bebulp van keuzetabellen, waarvan de uitkomsten worden 
gebruikt om een koopdeel te selecteren uit de aangeboden range, aan de hand van de 
bekende technische eigenschappen. 

Bij bet gebruik van koopdelen moet rekening worden gehouden met de eigenschappen 
van de koopdelen die in bet produkt voorkomen. Daarnaast is bet van belang voor de toe 
te passen werkwijze om te weten of de selectie van een koopdeel plaats vindt met bebulp 
van rekenregels of aan de band van keuzetabellen. 

Produktfamilies met een overeenkomstige vorm 

Ten aanzien van een overeenkomstige vorm bij verscbillende produkten of onderdelen, 
kunnen de volgende kenmerken worden onderscheiden: 

- Het betreft een variant op een bestaand ontwerp van een produkt of onderdeel. Dit 
kenmerk is vooral belangrijk, als reeds bestaande produkten of onderdelen moeten 
worden aangepast of gedeeltelijk verbeterd. 

- Het produkt of onderdeel hoort bij een serie produkten gekarakteriseerd door dezelfde 
vorm, maar met verscbillende afmetingen in discrete stappen. Dit kenmerk komt voor 
bij produkten die in een bepaalde serie, met verscbillende klassen ten aanzien van 
grootte of capaciteit worden aangeboden op de markt. Ook produkten die als koopdeel 
voor de markt worden ontworpen volgens ricbtlijnen uit normalisatie en standaardisa
tie, bezitten duidelijk deze produktkenmerken. 
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- Het produkt of onderdeel behoort tot een familie van produkten met overeenkomstige 
vormen, maar verscbillende afmetingen in continue veranderende waarden. Deze 
produkten worden op klantenwens in de gewenste afmetingen geleverd. 

Kenmerken uit de vorm 

Het belang van de vormgeving 

Ten aanzien van de vormgeving als kenmerk voor een produkt, kunnen drie mogelijkbe
den worden onderscbeiden: 

- De vormgeving speelt een essentiele rol. 
Bij produkten met dit kenmerk is de vormgeving zo belangrijk, dat deze bepaalt of 
een produkt wei of niet verkocht wordt. Dit komt niet aileen voor bij consumentenpro
dukten, maar ook bij tecbnische produkten die een representatieve functie vervullen. 

- De vormgeving is belangrijk maar speelt geen beslissende rol. 
Bij produkten uit deze categorie is de vormgeving van ondersteunend belang en kan 
eventueel doorslaggevend zijn voor een klant om bet produkt te kopen. Dit komt 
bijvoorbeeld voor bij personenauto' s waarbij de functionaliteit voorop staat, maar de 
vormgeving vaak meespeelt in de aankoopbeslissing. 

- De vormgeving speelt geen rol van betekenis. 
Dit komt voor bij verreweg de meeste technische produkten voor industrieel gebruik 
zoals: machines en apparaten, produktiemiddelen en gereedscbappen. Ook speelt de 
vormgeving geen rol van betekenis bij onderdelen van consumentenartikelen die aan 
bet oog zijn onttrokken. 

Bij bet ontwerpen van produkten waarbij de vormgeving een belangrijke of een essenti
ele rol speelt, wordt bet deel van bet ontwerp dat betrekking heeft op de vormgeving in 
bet algemeen uitgevoerd door een industrieel ontwerper en niet door een werktuig
bouwkundig ontwerper. In de praktijk krijgt de werktuigbouwkundig ontwerper vaak, al 
bij de opdracht voor een ontwerp, de vormgeving dwingend voorgescbreven. Dit kan 
voor de ontwerper leiden tot geometriscbe beperkingen bij bet zoeken naar mogelijke 
oplossingen. 

Ondersteuning bij de verkoop 

In bet verkoop- of offertestadium kan bet nodig zijn, dat informatie over bet produkt 
moet worden aangemaakt voor presentatie aan de potentiele klant. Deze informatie dient 
ter ondersteuning of bevordering van de verkoop. Op verschillende manieren kan dit als 
produktkenmerk tot uiting komen: 
- Moet er geometrie worden vastgelegd ten beboeve van een nit te brengen offerte. 
- Moeten er mooie plaages van een te ontwerpen produkt gemaakt worden. 
- Moet bet te ontwerpen produkt geplaatst kunnen worden binnen de omgeving waarin 

bet later gebruikt zal gaan worden. 
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Hergebruik van informatie 

Hergebruik van infonnatie speelt een belangrijke rol bij bet optimaal Iaten verlopen van 
bet ontwerpproces. De ontwerper zal de mogelijkheden voor bergebruik van informatie, 
zowel de geometriscbe als de niet-geometriscbe informatie, moeten onderkennen, en bij 
zal er vervolgens gebruik van moeten maken. De mogelijkheden voor bergebruik van 
informatie als produktkenmerk spelen niet aileen tijdens bet ontwerpproces een rol, maar 
ook aan bet begin en aan bet einde van dit proces. 

Aan bet begin van bet ontwerpproces komen mogelijkheden met betrekking tot berge
bruik van informatie voor: 
- Als de opdracbtgever al een deel van bet produkt als geometrische infonnatie heeft 

vastgelegd. 
Als een industrieel ontwerper de geometrie van de buitenkant van bet produkt beeft 
vastgelegd. 
A1s tijdens bet offertestadium al globaal een deel van de geometrie is vastgelegd. 
A1s bij bet ontwerpen van een specifiek produktiemiddel of gereedschap, de geometrie 
van bet te maken eindprodukt volledig vastligt. 

Tijdens de uitvoering van bet ontwerpproces kan bergebruik van infonnatie als produkt
kenmerk worden meegenomen in de volgende gevallen: 
- A1s koopdelen, waarvan de geometriscbe informatie eenduidig vastligt, worden 

gebruikt. 
- A1s bet produkt, of een deel ervan, een variant is op een eerder ontwerp en de 

betreffende infonnatie kan worden overgenomen. 
- A1s delen van bet produkt moeten worden geanalyseerd met bebulp van programma's, 

die gebruik kunnen maken van de bestaande produktgeometrie. 

Aan bet eind van bet ontwerpproces kan bergebruik van infonnatie op verschillende 
manieren worden gezien als produktkenmerk: 
- Als de geometrische informatie van bet produkt moet worden overgedragen aan een 

gereedschapmaker. 
Als bet ontwerpen van bepaalde onderdelen wordt uitbesteed. Bij uitbesteding dient de 
geometrische informatie van bet samengestelde produkt, waar bet onderdeel in moet 
passen, te worden meegeleverd. 
Als de fabricage van een maakdeel wordt uitbesteed, zal dit moeten gebeuren aan de 
hand van de reeds vastliggende geometrie. 
Als informatie uit de stuklijst of andere infonnatie nodig is voor de administratie of 
de logistiek in bet bedrijf. 
Als bij bet maken van bandleidingen of andere documentatie tekeningen of exploded 
views van bet produkt nodig zijn. 
Als voor bet uitvoeren van analyseberekeningen of simulaties ter controle acbteraf, 
gebruik wordt gemaakt van een aangepaste versie van de produktgeometrie. 
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lnformatie uit een processchema 

Bij bet ontwerpen van chemische installaties, procesinstallaties voor de voedingsmidde
len- of farmaceutische industrie, hydraulische systemen en airconditioning- of leidingsys
temen in gebouwen, ligt aan de basis van bet te ontwerpen produkt een processchema of 
installatieschema. In dit schema is de informatie over alle samenstellende delen van de 
installatie door middel van symbolen volledig vastgelegd. 
Aan de hand van de vastliggende, procestechnische gegevens worden, bij bet ontwerpen 
van de installatie, de componenten die samen bet proces uitvoeren uitgekozen of 
eventueel opnieuw ontworpen. 

De technische eigenschappen 

Met de technische eigenschappen wordt bier onder andere bedoeld: sterkte, stijfheid, 
levensduur, hardheid, slijtvastheid en bet hestand zijn tegen agressieve stoffen. Een 
aantal van deze eigenschappen is rechtstreeks gekoppeld aan de eigenschappen van bet 
materiaal, waaruit bet produkt of onderdeel zal worden gemaakt. De overige eigenschap
pen hangen zowel van bet gekozen materiaal als van de dimensionering in de construc
tieve uitvoering af. 

Ten aanzien van deze produktkenmerken kan dus onderscheid worden gemaakt in: 

- Kenmerken gekoppeld aan de materiaalkeuze. 

- Kenmerken gekoppeld aan de constructieve uitvoering. 
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Hierbij gaat bet meestal om de vraag: is een constructie of een onderdeel van een 
constructie onder de gegeven belastingsomstandigheden sterk of stijf genoeg. Ten 
aanzien van deze vraag kunnen de volgende mogelijkheden onderscheiden worden: 

Moet een constructie worden geanalyseerd op sterkte of stijfheid om te voldoen 
aan de gewenste eigenschappen. In dit geval wordt bet voorgestelde antwerp 
meestal achteraf gecontroleerd. 

Moet een constructie worden geoptimaliseerd naar sterkte of stijfheid. Hierbij is 
bijvoorbeeld de belasting bekend, en wordt een zo licht mogelijke constructie 
verwacht die nog aan die belasting kan voldoen. 

Moeten er berekeningen worden uitgevoerd om de juiste keuze van koopdelen te 
bepalen. Deze staan meestal naar belastbaarheid, levensduur, sterkte of capaciteit 
in een catalogus of normblad vermeld. 

Moeten de afmetingen van maakdelen worden gedimensioneerd. Dit vindt meestal 
plaats aan bet begin van bet ontwerpproces, aan de hand van de gestelde eisen aan 
bet produkt. In eerste instantie vindt de dimensionering van maakdelen vaak plaats 
op analytische wijze of met behulp van vuistregels of ervaringsgegevens. Indien 
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gewenst of voorgescbreven, kan de berekening later met bebulp van analyseme
thoden worden gecontroleerd of aangepast. 

Moet er een simulatie van bet produktgedrag plaatsvinden. Hierbij kan worden 
gedacbt aan simulatie van bet kinematiscb of dynamisch gedrag, of aan een 
simulatie van bet stromings- of warmtetechnisch gedrag van bet produkt of een 
onderdeel ervan. Ook kan met behulp van een simulatie worden nagegaan of het 
produkt monteerbaar is, of binnen een bestaande omgeving is te plaatsen. 

6. 7. Indeling in overige kenmerken 

De overige kenmerken van produkten, zoals beschreven in de vorige paragraaf, zijn 
samengevoegd in tabel 6.2. 
Aan de hand van deze tabel kan, in het bedrijf, worden uitgezocht welke overige 
kenmerken een rol spelen bij bet bepalen van de te volgen werkwijze en de daarbij te 
gebruiken middelen tijdens bet ontwerpproces. 

Met behulp van de toelichting, gegeven in de vorige paragraaf, kan worden vastgesteld 
of een bepaald kenmerk 'van belang' of 'soms van belang' is voor bet betreffende 
bedrijf. Is bet kenmerk 'van belang' dan moet hiermee rekening worden gehouden en 
speelt bet een zodanig grote rol, dat de uitvoering van het ontwerpproces hierop dient te 
worden afgestemd. 
Is bet kenmerk 'soms van belang' dan kan biermee rekening worden gehouden. Dit hangt 
echter af van andere factoren die een rol spelen bij bet maken van een keuze, zoals de 
kosten en andere kenmerken die een bogere prioriteit bebben. 
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Van Soms van 
Overige kenmerken belang I belang I 

toepassing toepassing 

Uit de produktie: 

Fabricagemethode 

V oorbereiding van de produktie 

Gebruik van koopdelen 

Produktfamilies met overeenkomstige vorm 

Uit de vorm: 

Vormgeving 

Ondersteuning bij verkoop 

Uit hergebruik van informatie: 

Bij bet begin van bet ontwerpproces 

Tijdens bet ontwerpproces 

Na bet ontwerpproces 

Informatie uit processcbema 

Uit technische eigenschappen: 

Materiaaleigenscbappen 

Analyseren sterkte I stijtheid - acbteraf 

Optimaliseren sterkte I stijtheid 

Berekening voor keuze koopdelen 

Dimensioneren maakdelen 

Uitvoeren simulaties 

Tabel 6.2. Overzicbt van overige kenmerken. 
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7. Werkwijze en mid del en 

7.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen algemene, globale richtlijnen worden gegeven voor de te volgen 
werkwijze, en de daarbij in te zetten middelen bij bet ontwerpen van produkten. De te 
volgen werkwijze bij bet ontwerpen wordt bepaald aan de hand van de informatie, die is 
vastgelegd in de produktkenmerken. 

In ftguur 7.1. is, in bet model voor bet bepalen van de optimale ontwerpstrategie, de 
plaa~ van de mogelijke werkwijze en middelen duidelijk aangegeven. 

J 

INFORMATIK 

- funetie 
- opdradlt 
- struduur 
- eUen 

Produld-

(a:-
INFORMATIK 

• verpren 

- hewerken 

- vastJeaen 

Figuur 7.1. De plaats voor bet vaststellen van werkwijze en middelen. 

) 

De beschrijving van de werkwijze en de middelen wordt in dit hoofdstuk algemeen 
gehouden, en behandeld per afzonderlijk produktkenmerk. In hoofdstuk 8 wordt aangege
ven, op welke manier de werkwijze en middelen voor bepaalde specifieke bedrijfssitua
ties kunnen worden afgeleid uit de produktkenmerken. 
In de hoofdstukken 9, 10 en 11 wordt een aantal cases behandeld, waarbij bet bepalen 
van de werkwijze en middelen uitvoerig aan bod komt. 
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Om een structuur aan te brengen in de te volgen werkwijze, wordt in eerste instantie 
uitgegaan van de boofdkenmerken van bet te ontwerpen produkt: 
- De kenmerken uit de functie van bet produkt. 
- De kenmerken uit de seriegrootte van bet produkt. 
- De kenmerken uit de structuur van bet produkt. 

Aan de band van de overige kenmerken, bescbreven in hoofdstuk 6, kunnen aanvullende 
gegevens ten aanzien van de werkwijze worden verkregen. Tevens bepalen de overige 
kenmerken in grote mate welke bulpmiddelen kunnen worden ingezet, en op welke 
manier deze middelen gebruikt moeten worden. 

De werkwijze 

Onder werkwijze wordt bier verstaan: de manier waarop bet ontwerpen van de betreffen
de produkten in grote lijnen wordt aangepakt. Uitgaande van bet ontwerpproces als 
informatieverwerkend proces geeft de werkwijze dus aan op welke manier de informatie 
wordt vergaard, bewerkt en vastgelegd. Daarnaast kunnen er nog verschillende, algemene 
factoren zijn die de werkwijze belnvloeden. 

Bij bet vergaren van informatie kan de werkwijze de volgende activiteiten bevatten: 
- Het aandragen van ideeen voor mogelijke constructieve oplossingen. 

Het nemen van bestaande constructies als uitgangspunt. 
Het samenstellen van een produkt uit bestaande onderdelen. 
Het voeren van overleg met opdrachtgever of vormgever. 
Het aangeleverd krijgen van de complete geometrische informatie van een te maken 
eindprodukt. 
Het gebruiken van een processchema als uitgangspunt. 
Het hergebruiken van aanwezige informatie. 

Bij bet bewerken van de informatie kunnen, ten aanzien van de werkwijze, de volgende 
activiteiten een rol spelen: 
- Het maken van principeschetsen. 
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Het dimensioneren van te maken delen. 
Het kiezen van koopdelen volgens technische eisen. 
Het maken van tekeningen. 
Het annoteren van tekeningen. 
Het maken van een softwarematig prototype. 
Het uitvoeren van optimalisatie. 
Het uitvoeren van controleberekeningen. 
Het volgen van wettelijk voorgeschreven berekeningen. 
Het snel werken naar een resultaat door mime overdimensionering. 
Het evalueren van voorstellen met opdrachtgever of vormgever. 
Het gebruik maken van een speciaal applicatieprogramma. 
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Bij bet vastleggen van de informatie kan de werkwijze gericbt zijn op: 
- De presentatie aan de opdracbtgever of klant. 

Het doorgeven van gegevens naar werkvoorbereiding en fabricage-afdeling. 
Het vastleggen van stuklijstinfom1atie voor inkoop, administratie en logistiek. 
Het doorgeven van geometrische infomlatie naar een toeleverancier. 
Het ter bescbikking stellen van tekeninggegevens voor documentatie en handleidingen. 
Het archiveren van de gegevens. 
Het vastleggen van de gevolgde ontwerpprocedure met vem1elding van de argumenta
tie, waarop bepaalde beslissingen zijn gebaseerd. 

Naast bet vergaren, bewerken en vastleggen van infom1atie zijn er nog andere factoren, 
die de werkwijze kunnen bepalen, zoals: 
- De vrijheden of beperkingen, waar de ontwerper rekening mee moet houden. 

Het gebruik van een applicatieprogramma, waarin bet hele ontwerpproces vastligt. 
De prioriteiten die gesteld worden aan bet verkrijgen van resultaten: moet er zo snel 
mogelijk resultaat zijn of moet bet resultaat zo goed mogelijk zijn. 
De mogelijkheden die er zijn ten aanzien van middelen, personeel, tijd en financien. 
De prioriteiten die gesteld kunnen worden ten aanzien van alle reeds eerder genoemde 
factoren met betrekking tot bet bepalen van de werkwijze. 

De middelen 

Onder de middelen wordt bier verstaan: alle infom1atiebronnen en hulpmiddelen die de 
ontwerper nodig heeft, of die hem ondersteuning bieden bij bet vergaren, bewerken of 
vastleggen van de informatie tijdens bet ontwerpproces. 

Bij bet vergaren van infom1atie kan de ontwerper gebruik maken van allerlei infomlatie
bromlen, zoals: 
- Tek:eningbestanden op papier of in een databank. 
- Catalogi, normbladen en onderdelengegevens op papier of in een databank. 
- Octrooibestanden. 
- Handboeken en andere publikaties met uitgevoerde constructies en vastgelegde 

constructieprincipes. 
- Vastgelegde infom1atie uit voorgaande ontwerpprocedures. 
- Kennis uit ervaring van collega's. 

Van groot belang is de toegankelijkheid van de informatiebronnen. Toegang tot de 
informatiebronnen kan worden verkregen met bebulp van classificatiesystemen, of 
zoeksystemen in de vorm van kaartenbakken of databasemanagementprograrnma' s. 

Bij bet bewerken van informatie kan de ontwerper bescbikken over hulpmiddelen in de 
vom1 van: 
- Tekenplank en tekenmateriaal. 
- 2D CAD-systeem als tekensysteem. 
- 3D CAD-systeem als modelleersysteem. 
- Tabellen, grafieken en benaderingsfom1ules. 
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- Berekeningsprogramma's. 
- Applicatieprogramma' s. 
- Optimalisatieprogramma' s. 
- Analyseprogramma' s. 
- Simulatieprogramma' s. 
- Bibliotheken met onderdelen in al dan niet parametrische vorm, en de bijbeborende 

selectieprogramma' s. 

Bij bet vastleggen van informatie kan gebruik gemaakt worden van: 
- Tekeningen op papier, met potlood of pen. 

Tekeningen, uitgeplot op papier. 
Tekeningen in digitale vorm. 
3D modellen van produkten. 
Tekeningbeheersystemen. 
Engineering databases. 
Tekstverweikers of DTP-programma' s. 

De ideale situatie 

In dit boofdstuk wordt de te volgen werkwijze bij bet ontwerpen van produkten en de 
daarbij in te zetten middelen beschreven vanuit de ideale situatie. Dit betekent, dat de 
ondersteuning van de ontwerper in de meeste gevallen zal plaatsvinden door middel van 
computersystemen. 
In de praktijk zullen er altijd factoren zijn die bet werken volgens deze ideale situatie 
beperken. Dergelijke factoren kunnen bestaan uit: 
- Het ontbreken van noodzakelijke bulpmiddelen ter ondersteuning van bet ontwerppro

ces. 
- Gebrek aan kennis en vaardigheden bij bet bescbikbare personeel. 
- Tekortkomingen in andere faciliteiten, bijvoorbeeld in produktiesystemen. 

Desondanks is een beschrijving van de ideale wijze waarop bet ontwerpproces kan 
worden uitgevoerd, zinvol voor de bedrijven. Deze ideale situatie kan namelijk gezien 
worden als een duidelijk omscbreven, na te streven, doel, en kan bovendien als leidraad 
fungeren voor bet beleid ten aanzien van investeringen en personeel. 
Om dit doel te bereiken, is bet van belang te werk te gaan volgens een vastomlijnd 
beleidsplan. 
Een duidelijk inzicbt in de ideale werkwijze voor bet ontwerpen van produkten en de 
daarbij behorende middelen, is uiteraard een noodzakelijke voorwaarde voor bet opstellen 
van een dergelijk beleidsplan. 
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7.2. Werkwijze uit de functie 

Bij bet aangeven van een werkwijze voor bet ontwerpen van een prodnkt, die samen
bangt met de kenmerken uit de functie, kan onderscbeid gemaakt worden in: 
- Prodnkten met een eindfunctie. 
- Prodnkten met een deelfunctie. 
- Produkten met een universele prodnktiefnnctie. 
- Produkten met een specifieke prodnktiefnnctie. 

Prodakten met een eindfunctie 

Er bestaan zoveel produkten met een eindfnnctie, dat nitslnitend nit bet feit dat een 
prod!Et een eindfunctie vervult, geen informatie over de werkwijze is af te leiden. De 
globale werkwijze voor produkten met een eindfunctie, wordt boofdzakelijk bepaald door 
de kenmerken nit de seriegrootte en nit de structuur. 

Prodakten met een deelfunctie 

Bij produkten met een deelfunctie gaat bet om enkelvondige maakdelen of om samenge
stelde onderdelen die ook maakdelen bevatten. De aspecten die de werkwijze en de 
middelen bij bet ontwerpen van deze prodnkten bepalen, komen aan de orde bij de 
werkwijze nit de structuur. 

Prodakten met een universele produktiefunctie 

De kenmerken van produkten met een nniversele prodnktiefnnctie komen overeen met de 
kenmerken van produkten met een eindfunctie. Ook bier geldt dns weer, dat de globale 
werkwijze voor deze produkten boofdzakelijk wordt bepaald door de kenmerken uit de 
seriegrootte en de structnur. 

Prodakten met een specifieke produktiefunctie 

De enige produkten waarbij de kenmerken uit de fnnctie een rol spelen bij bet vaststellen 
van de werkwijze, zijn specifieke produktiemiddelen en specifieke gereedscbappen. 

De specifieke prodnktiefnnctie van produktiemiddelen met een assemblagefnnctie bestaat 
uit bet, op een voorgescbreven wijze, samenstellen en verbinden van bestaande onderde
len tot een eindprodukt. 
De produktiefunctie van specifieke produktiemiddelen en gereedscbappen met een 
vormgevende fnnctie bestaat nit bet vormgeven van een prodnkt, waarbij de geometrie 
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van bet eindprodukt en bet uit te voeren produktieproces door de ontwerper van bet 
eindprodukt al bepaald is. 

Bij de specifieke produktiemiddelen en gereedscbappen spelen de volgende factoren, die 
tevens van invloed zijn op de werkwijze bij bet ontwerpen, een rol: 

- De opdracbt is afkomstig van de ontwerper van bet eindprodukt. 
- De geometric van bet te maken eindprodukt ligt precies vast. 
- De manier waarop bet produktieproces voor bet eindprodukt wordt uitgevoerd, ligt 

grotendeels vast. Dit produktieproces is al bepaald door de ontwerper van bet 
eindprodukt. 

- Bij bet ontwerpen van specifieke produktiemiddelen en gereedscbappen wordt meestal 
gebruik gemaakt van gestandaardiseerde onderdelen of bekende modulen. 

- Het produkt kan worden vormgegeven als softwarematig prototype (zie Appendix B). 
- Van sterkte, stijtbeid en levensduur wordt verwacht, dat ze ruimschoots voldoen aan 

de verwachtingen. 
- De fabricage gebeurt meestal in betzelfde bedrijf, waar bet ontwerpen van bet 

produktiemiddel of gereedscbap plaatsvindt. 

Het binnenhalen van de geometrische informatie van bet te maken eindprodukt, en bet 
doorgeven van informatie naar de fabricage-afdelingen, vraagt om een goede opzet van 
een systeem om geometrische informatie uit te wisselen. 

In veel gevallen, zoals bijvoorbeeld bij bet ontwerpen van spuitgietmatrijzen, is bet 
ontwerpproces een steeds terugkerend, gelijksoortig proces. Dit maakt het in sommige 
gevallen rendabel, om bet ontwerpproces te formaliseren door middel van een speciaal 
applicatieprogramma. Een dergelijk programma biedt, samen met een complete biblio
tbeek van de samenstellende onderdelen, de mogelijkheid om bet ontwerpproces voor de 
meest voorkomende gevallen volledig te automatiseren. 

Vooral bij specifieke gereedscbappen als spuitgietmatrijzen en stempels ligt de werkwijze 
bij bet ontwerpen grotendeels vast, en kan dus worden uitgevoerd met behulp van een op 
de markt te verkrijgen computerprogramma, of eventueel met een zelf ontwikkeld 
programma waarin bepaalde delen van de werkwijze zijn vastgelegd. 

De noodzakelijke berekeningen van sterkte, stijtbeid en levensduur bebben tot doel om 
vast te stellen of de constructie voldoet in de gegeven bedrijfsomstandigheden. Overdi
mensioneren van de constructie biedt biertoe voldoende zekerheid. 

In tabel 7.1. is een overzicbt gegeven van de belangrijkste aspecten voor de werkwijze 
en de middelen bij bet ontwerpen van specifieke produktiemiddelen en gereedschappen. 

92 Hoofdstuk 7 



Produkten met 
specifieke Werkwijze Middelen 
produktiefunctie 

- Geometrie produkt - Interface 3D CAD-
Vergaren van aangeleverd geometrie 
informatie - Opzetten bibliotheek - Database bij 

standaard delen CAD-systeem 

Bewerken van - Aanmaken software - 3D CAD-systeem 
informatie prototype - Applicatieprogramma 

- Standaard onderdelen - Onderdelenbibliotheek 

- Geometrie t.b.v. - Interface voor geometrie 
V astleggen van fabricage maakdelen t.b.v. werkvoorbereiding 
informatie - Exploded view t.b.v. en fabricage 

montage 

Tabel 7.1. Werkwijze en middelen bij produkten met een specifieke produktiefunctie. 

7.3. Werkwijze nit de seriegrootte 

Bij bet aangeven van een werkwijze die samenhangt met kenmerken uit de seriegrootte, 
kan onderscheid gemaakt worden in: 
- Produkten voor massafabricage. 
- Produkten voor seriefabricage. 
- Produkten voor enkelstuksfabricage. 

Produkten voor massafabricage 

Bij bet ontwerpen van produkten voor massafabricage, staat bet optimaliseren van bet 
produkt centraal. Dit optimaliseren kan naar verscbillende criteria plaatsvinden. Afbanke
lijk van de toepassingsgebieden van de produkten kan men: 

- Optimaliseren naar hoeveelheid materiaal of gewicht. 
Om, met zo min mogelijk materiaal, te voldoen aan de eisen ten aanzien van sterkte 
en stijtheid kan via een eindige elementen analyse, de optimale geometrie van bet 
produkt worden vastgesteld. 
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Dit optimaliseren kan plaatsvinden door middel van het itererend uitvoeren van een 
aantal berekeningsslagen, maar ook door gebruik te maken van specifieke optimalisa
tieprogramma' s. 
Ook bet kiezen van een ander materiaal kan, in combinatie met analyses, leiden tot 
een optimalisatie van bet produkt. 

- Optimaliseren naar vorm. 
V aak zijn massaprodukten bestemd voor de consumentenmarkt. Een goed doordachte 
vormgeving kan dan een bepalende factor zijn voor bet succes van bet produkt. 
Evaluatie en verbetering van de vorm kan plaats vinden met behulp van een hardware
matig prototype, een softwarematig prototype, een stereolithografie model (zie 
Appendix B) of een handmatig vervaardigd model. 

- Optimaliseren naar aantal onderdelen. 
Door meerdere functies in een onderdeel te verenigen, kan bet produkt worden 
geoptimaliseerd zowel naar minder materiaal als naar eenvoudigere montage. 

- Optimaliseren naar produktiemethode. 
Bij massaprodukten is een produktiemethode die in korte tijd en foutloos veel 
produkten aflevert, van groot belang. Naast bet optimaliseren van bet verloop van bet 
produktieproces, kunnen ook constructieve aanpassingen aan bet produkt zelf leiden 
tot makkelijker en sneller produceren zonder dat concessies worden gedaan aan de 
technische eigenschappen van bet produkt. Hiervoor is overleg tussen de antwerp- en 
de produktie-afdeling van essentieel belang. 

Naast bet optimaliseren, speelt de overdracbt van informatie een rol. Een goede en 
eenduidige communicatie met toeleveranciers voor bet fabriceren van specifieke 
produktiemiddelen of gereedschappen, is bierbij van essentieel belang. 

Een belangrijk aspect bij massaprodukten is een korte ontwikkeltijd. lndien bij massapro
dukten specifiek gereedschap voor de produktie moet worden ontworpen, kan met behulp 
van concurrent engineering of simultaneous engineering (zie de beschrijving in Appendix 
B) de totale ontwikkeltijd beboorlijk worden verkort. 

In tabel 7 .2. is een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten voor de werkwijze 
en de middelen bij bet ontwerpen van produkten voor massafabricage. 
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Produkten voor Werkwijze Middelen 
massafabricage 

Vergaren van - Opdrachtomschrijving - Omschrijving 
informatie - Schets, tekening 

- Optimaliseren - EEM-pakket 
Bewerken van - Vormgeving - 3D CAD-systeem 
informatie - Overleg toeleverancier 

- Concurrent engineering - Centrale database 

Vastleggen van - Presentatie produkt -3D CAD 
informatie - Geometrie t.b.v. - Interface voor geometrie 

gereedschap 

Tabel 7.2. Werkwijze en middelen bij produkten voor massafabricage. 

Produkten voor seriefabricage 

Ten aanzien van de te volgen werkwijze bij produkten voor seriefabricage, is een zekere 
mate van optimalisatie vaak lonend. Dit kan worden uitgevoerd met behulp van een 
softwarematig prototype. 

Als het om produkten gaat die geleverd worden in dezelfde vorm, maar met stapsgewijs 
of continue toenemende afmetingen, Ievert bet veel voordeel op als vooraf een database 
wordt aangemaakt, waarin de produkten of onderdelen parametrisch zijn opgeslagen. 

Een zelfde werkwijze kan worden toegepast, als de produkten of hun onderdelen door 
middel van numeriek bestuurde machines worden gefabriceerd. In dit geval kan de 
infonnatie voor bet uitvoeren van de besturing parametrisch worden aangemaakt en voor 
een bepaalde variant van bet produkt of onderdeel, rechtstreeks uit de produktgeometrie 
worden gegenereerd. 

In tabel 7.3. is een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten voor de werkwijze 
en de middelen bij bet ontwerpen van produkten voor seriefabricage. 
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Produkten voor Werkwijze Middelen 
seriefabricage 

Vergaren van - Opdrachtomschrijving - Schets tekening 
informatie - Keuze afmetingen -Database 

Bewerken van - Software prototype - 3D CAD-systeem 
informatie - Parametrische opzet -Database 

V astleggen van - Gegevens t.b.v. - Koppeling CAM 
informatie produktie (parametrisch uit bestand) 

Tabel 7.3. Werkwijze en middelen bij produkten voor seriefabricage. 

Produkten voor enkelstuksfabricage 

Bij enkelstuksfabricage heeft optimalisatie van het produkt geen zin. Wel is hierbij 
dikwijls analyse van sterkte en stijtbeid van belang. 
Omdat bij enkelstuksfabricage bet bouwen en testen van een bardwarematig prototype 
niet aan de orde is, kan, atbankelijk van bet toepassingsgebied van bet produkt, bet 
maken van een softwarematig prototype van belang zijn. Aan dit prototype kunnen 
analyses, montagemogelijkheden en simulaties van bet produktgedrag worden uitgevoerd. 

Omdat bij enkelstuksfabricage vaak nieuwe, constructieve oplossingen voor problemen 
gevonden moeten worden, of bepaalde oplossingen op een andere manier moeten worden 
toegepast, is bet voor de ontwerper van belang om informatie over bestaande constructie
ve oplossingen of constructieve principes bij de hand te bebhen. 
Worden in bet produkt koopdelen toegepast, dan kan een bibliotheek met informatie over 
de koopdelen goede diensten bewijzen. 

In tabel 7.4. is een overzicbt gegeven van de belangrijkste aspecten voor de werkwijze 
en de middelen bij bet ontwerpen van produkten voor enkelstuksfabricage. 
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Produkten voor Werkwijze Middelen 
enkelstuksfabricage 

Vergaren van - Opdracbtomschrijving - Omscbrijving 
infonnatie - Bestaande oplossingen - Tekeningenbestand 

- Software prototype - 30 CAD-systeem 
Bewerken van -Analyse - EEM-pakket 
infonnatie - Simulatie 

- Koopdelen - Onderdelenbibliotbeek 

Vastleggen van - Gegevens t.b.v. - Produktietekening 
infonnatie produktie - Interface voor geometrie 

Tabel 7.4. Werkwijze en middelen bij produkten voor enkelstuksfabricage. 

7.4. Werkwijze uit de structuur 

Bij bet bepalen van een werkwijze voor bet ontwerpen, die samenbangt met de kenmer
ken uit de structuur van een produkt kan onderscheid gemaakt worden in: 
- Een enkelvoudig produkt. 
- Een samengesteld produkt. 
- Een enkelvoudig onderdeel. 
- Een samengesteld onderdeel. 

Enkelvoudig produkt 

Bij een enkelvoudig produkt is nit de structuur geen infonnatie af te leiden met betrek
king tot de werkwijze. De werkwijze wordt bier gebeel bepaald door de seriegrootte van 
bet enkelvoudige produkt. 

Samengesteld produkt 

Een samengesteld produkt bestaat uit onderdelen. Dit kunnen koopdelen en maakdelen 
zijn. 

Ten aanzien van de koopdelen ligt de geometrische infonnatie gebeel vast. Het is dan 
ook verstandig om bij bet toepassen van koopdelen in het produkt, gebruik te maken van 
onderdelenbibliotbeken waarin de geometrie van de koopdelen parametrisch is opgesla
gen. Bij het tekenen of modelleren kan de geometrische informatie van zo'n onderdeel, 
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via bet aangeven van een keuze nit de mogelijke parameters, direct in de samenstellings
constructie worden opgenomen. 

Als voor maakdelen geldt dat ze vaker in de samengestelde produkten voorkomen in 
dezelfde vorm, maar met verschillende afmetingen, dan loont bet vaak de moeite om van 
deze maakdelen een parametrisch opgesteld hestand aan te maken. Uit dit hestand 
kunnen de maakdelen dan worden opgeroepen, om in de samenstelling te worden 
geplaatst. Worden de maakdelen in bet eigen bedrijf gemaakt met behulp van numeriek 
hestuurde hewerkingen, dan kan de informatie over deze hewerkingen op een zelfde 
manier in een parametrisch opgezet hestand worden opgenomen. 

Bij bet ontwerpen van een samengesteld produkt kan veel voordeel worden hehaald door 
bet produkt op te bouwen als softwarematig prototype uit onderdelen. Hierbij kan 
gebrnik worden gemaakt van een speciale module voor Assembly Modelling (Appendix 
B). 
Na bet opbouwen van bet software prototype waarbij de onderdelen, zowel koopdelen als 
maakdelen, als afzonderlijke entiteiten moeten worden ingevoerd, kan bet samengestelde 
produkt opnieuw worden verdeeld in zijn onderdelen. 
Van deze onderdelen worden vervolgens de maakdelen afzonderlijk bewerkt, om 
tenslotte, samen met de koopdelen, geassembleerd te worden aan de hand van bijvoor
heeld een exploded view. Dit exploded view kan weer recbtstreeks uit de samenstelling 
worden afgeleid. Eventueel kan v66r de echte assemblage, een simulatie van de assem
blage worden uitgevoerd vanuit bet software prototype, dit om vooraf te controleren of 
aile handelingen in de praktijk ook goed uitgevoerd kunnen worden. 

In tahel 7.5. is een overzicht gegeven van de helangrijkste aspecten voor de werkwijze 
en de middelen bij bet ontwerpen van samengestelde produkten. 

Samengestelde Werkwijze Middelen 
produkten 

Vergaren van - Opdrachtomschrijving - Schets, tekening 
informatie 

- Software prototype - 3D CAD-systeem 
Bewerken van - Opbouw nit delen - Assembly Modelling 
informatie - Koopdelen uit hestand - Onderdelenbibliotheek 

- Maak:delen uit hestand -Database 

- Gegevens koopdelen - Stuklijsthestand 
V astleggen van - Gegevens t.b.v. - Koppeling CAM 
informatie produktie maakdelen 

- Simulatie assemblage - Exploded view 

Tabel 7.5. Werkwijze en middelen bij samengestelde produkten. 
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Enkelvoudig onderdeel 

Bij een enkelvoudig onderdeel is, net als bij een enkelvoudig produkt, uit de structuur 
geen infonnatie af te leiden met betrekking tot de werkwijze. De werkwijze wordt bier 
geheel bepaald door de seriegrootte van bet enkelvoudige onderdeel. 

Samengestelde onderdelen 

Een samengesteld onderdeel bevat zowel de kenmerken van een samengesteld produkt 
als van een onderdeel. Het onderdeel kan koopdelen bevatten, die bij bet ontwerpen uit 
een bibliotheek zijn op te halen. Verder kan bet onderdeel maakdelen bevatten, die 
eventneel in een parametrisch opgezet hestand zijn opgeslagen. 

Een andere eigenschap voor een samengesteld onderdeel volgt uit bet feit dat bet 
onderdeel, via duidelijk omschreven interface-gegevens, dient te passen in bet totale 
samengestelde produkt. Bij een opbouw als software prototype van bet samengestelde 
produkt, wordt aan de hieruit voortkomende eisen automatisch voldaan. 

Een samengesteld onderdeel kan ook in zijn gebeel aangeboden worden op de markt als 
koopdeel. In dat geval zal bet onderdeel in zijn gebeel in een onderdelenbibliotheek 
moeten worden opgenomen. 

In tabel 7.6. is een overzicbt gegeven van de belangrijkste aspecten voor de werkwijze 
en de middelen bij bet ontwerpen van samengestelde onderdelen. 

Samengestelde Werkwijze Middelen 
onderdelen 

Vergaren van - Infonnatie produkt - Omschrijving 
informatie - Gegevens koopdelen - Tekening, model 

- Software prototype - 3D CAD-systeem 
Bewerken van - Samenstellen - Assembly Modelling 
informatie - Koopdelen uit hestand - Onderdelenbibliotheek 

- Maakdelen uit hestand -Database 

- Gegevens koopdelen - Stuklijstbestand 
V astleggen van - Gegevens t.b.v. - Koppeling CAM 
informatie produktie maakdelen 

- Simulatie assemblage - Exploded view 
- Aanbieden op markt - Onderdelenbibliotheek 

Tabel 7.6. Werkwijze en middelen bij samengestelde onderdelen. 
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7.5. Werkwijze uit de produktie 

Bij bet vaststellen van de werkwijze en de bijbehorende middelen die samenhangen met 
kenmerken met betrekking tot de produktie, komen de volgende zaken aan de orde: 
- De fabricagemethode. 
- De voorbereiding van de produktie. 
- Het gebruik van koopdelen. 
- Het werken met produktfamilies met overeenkomstige vorm. 

De fabricagemethode 

Een belangrijk deel van de werkwijze ten aanzien van de te volgen fabricagemethode 
wordt afgeleid uit bet gegeven over de seriegrootte van bet produkt. 

Of er rekening moet worden gebouden met speciale fabricage-eisen wordt door de 
ontwerper bepaald aan de hand van de te fabriceren maakdelen, en in overleg met de 
fabricage-afdeling of met de toeleverancier. 
Eventueel kan tijdens bet ontwerpproces de bewerldng van bet produkt worden getest en 
geoptimaliseerd met bebulp van programma's, die bet fabricageproces softwarematig 
doorlopen op bet beeldscberm. 

In de ideale situatie wordt de geometrische informatie van de maakdelen overgedragen 
aan de fabricage-afdeling door middel van een CAD/CAM -koppeling. Is er geen 
CAD/CAM-koppeling aanwezig, dan vindt de overdracht van geometrische informatie 
plaats met behulp van tekeningen op papier. Deze tekeninginformatie moet vervolgens in 
de produktie-afdeling worden afgelezen en ingevoerd in bet macbinebesturingssysteem. 
Dit betekent dubbel werk en kans op fouten. 

In tabel 7.7. is een overzicbt gegeven van de belangrijkste aspecten voor de werkwijze 
en de middelen die bepaald worden door de fabricagemethode. 

Fabricagemd Werkwijze Middelen 

Bewerken van - Eisen uit produktieproces - Omschrijving I overleg 
informatie - Simulatie produktieproces - CAD/CAM-programma 

Vastleggen van - Gegevens voor produktie - Interface naar CAM 
informatie - Werkvoorbereiding - CAD/CAM-programma 

Tabel 7.7. Werkwijze en middelen uit de fabricagemethode. 
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De voorbereiding van de produktie 

Bij samengestelde produkten bestaat een deel van de voorbereiding van de produktie uit 
het opdelen van bet produkt in maakdelen en koopdelen. 
De maakdelen kunnen worden uitbesteed of kunnen in bet eigen bedrijf worden vervaar
digd. 
Bij uitbesteding is het van belang, dat de geometrische informatie over bet produkt op 
een eenduidige wijze wordt overgebracht. 
Hetzelfde geldt voor bet fabriceren in bet eigen bedrijf. De werkwijze kan dan verder 
worden geoptimaliseerd door gebruik te maken van een CAD/CAM-koppeling, of van 
een gemtegreerd CAD/CAM-systeem. In het laatste geval kan tijdens de ontwerp- of de 
werkvoorbereidingsfase al gebruik worden gemaakt van features die naast de geometrie, 
ook tecbnologische informatie over de fabricage bevatten. Op deze aanpak wordt 
uitgebreid ingegaan in [27]. Tevens kan een simulatie van bet verloop van bet bewer
kingsproces bijdragen aan een beoordeling van de maakbaarbeid van bet produkt. 

In tabel 7.8. is een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten ten aanzien van de 
werkwijze en de middelen die samenhangen met bet uitvoeren van de voorbereiding van 
de produktie. 

V oorbereiding Werkwijze Middelen 
van de produktie 

Vergaren van - Maakdelen bepalen - Tekening 
informatie 

Bewerken van - Gebruik fabricage-features - Bibliotheek features 
informatie - Simulatie produktieproces - CAD/CAM-programma 

V astleggen van - Gegevens voor fabricage - Interface naar CAM 
informatie - CAD/CAM-koppeling 

Tabel 7.8. Werkwijze en middelen voor bet voorbereiden van de produktie. 

Het gebruik van koopdelen 

Bij bet gebruik van koopdelen is bet vooral van belang dat de ontwerper kan beschikken 
over de geometrische en techniscbe informatie over de koopdelen, in de vorm van een 
bibliotheek. 

In tabel 7.9. is een overzicbt gegeven van de belangrijkste aspecten ten aanzien van de 
werkwijze en de middelen die een rol spelen bij bet gebruik van koopdelen. 
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I 
Gebruik van 

I 
Werkwijze 

I 
Middelen 

I koopdelen 

Vergaren van - Koopdelen nit hestand - Bibliotbeek koopdelen 
informatie 

Bewerken van - Plaatsen in sarnenstelling - Assembly Modelling 
informatie 

Vastleggen van - Stuklijstinformatie - Bibliotbeek koopdelen 
informatie - Gegevens voor assemblage - Exploded view 

Tabel 7.9. Werkwijze en middelen bij bet gebruik van koopdelen. 

Produktfamilies met overeenkomstige vorm 

De aspecten die samenhangen met overeenkomstige vormen kunnen betrekking bebben 
op: 
- Veranderen of aanpassen van een bestaand produkt. 
- Produkten met dezelfde vorm, maar verscbillende discrete afmetingen. 
- Produkten met dezelfde vorm, maar verscbillende continue variabele afmetingen. 

Veranderen of aanpassen van een bestaand produkt 

Een steeds terugkerend verscbijnsel bij bet ontwerpen van produkten is bet aanpassen, 
veranderen of verbeteren van reeds bestaande produkten of van onderdelen van die 
produkten. Hierbij komen, met betrekking tot de werkwijze, een paar punten naar voren 
die speciale aandacbt verdienen. 
Bij bet veranderen of aanpassen van constructieve eigenschappen van een bestaand 
produkt, is bet van belang om de bescbikking te bebben over de geometriscbe en andere 
informatie van dat produkt. Essentieel is dus een tekeningbebeersysteem dat goed 
toegankelijk is en een goede documentatie bevat over de eigenscbappen van bet produkt 
en eventueel over de overwegingen, die een rol bebben gespeeld bij bet nemen van 
beslissingen tijdens bet ontwerpen. 
Aangezien bij elk produkt de mogelijkheid bestaat dat bet een keer zal moeten worden 
aangepast, is bet opzetten van een goed tekeningbebeersysteem en het opzetten van een 
documentatiesysteem altijd aan te bevelen. 

Een tekeningbebeersysteem kan in principe door de ontwerper zelf worden opgezet. Tocb 
verdient het aanbeveling om meteen bij de aanschaf van een CAD-systeem, ook een 
professioneel tekeningbebeersysteem aan te scbaffen. In de professionele systemen zijn 
niet aileen meer functionaliteiten beschikbaar, maar ze zijn ook op een uniforme, 
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duidelijk omschreven manier opgezet. Dit voorkomt allerlei conversieprohlemen hij de 
overgang naar een ander CAD-systeem of hij personeelswisselingen. 

In tabel 7.10. is een overzicht gegeven van de helangrijkste aspecten voor de werkwijze 
en de middelen hij het veranderen van een hestaand produkt. 

Veranderen van Werkwijze Middelen 
bestaand produkt 

Vergaren van - Infonnatie wijziging - Omschrijving 
infonnatie - Documentatiesysteem 

- Bestaande tekening - Tekeningheheersysteem 

Vastleggen van - Opslaan gegevens - Tekeningheheersysteem 
infonnatie - Documentatie aanmaken - Documentatiesysteem 

Tabel 7.10. Werkwijze en middelen hij veranderen van een bestaand produkt. 

Dezelfde vorm maar verschillende discrete a.fmetingen 

Produkten of onderdelen met dezelfde vonn maar met verschillende discrete afmetingen 
komen niet aileen voor ais koopdelen, aangehoden in tahelvonn in catalogi of normhla
den, maar kunnen ook ais eigen produkten of onderdelen worden ontworpen en geprodu
ceerd. 

Bij dergelijke produkten is het werken met een hestand in hihliotheekvorm, gekoppeld 
aan de tahellen met de mogelijke afmetingen, essentieel. Bij koopdelen worden deze 
hestanden vaak, in 20 vorm, door de leverancier verstrekt. 
Als bet gaat om eigen produkten zal het hestand zelf moeten worden opgezet. 

Bij de aanschaf van een CAD-systeem kan dit aspect een helangrijke rol spelen. 
Bepaalde CAD-systemen zijn voorzien van de mogelijkheden om onderdelenhestanden 
op te zetten. Bij andere systemen moet een aparte module worden aangeschaft, om 
hinnen het systeem een onderdelenhestand aan te maken. Omdat de aparte module 
meestal door een andere leverancier dan de leverancier van het CAD-systeem wordt 
geleverd, leidt dit in de praktijk vaak tot prohlemen onder andere hij de overgang naar 
een nieuwe versie van het CAD-systeem. 

Dezelfde vorm maar continue variabele afmetingen 

Deze produktkenmerken komen aileen voor hij maakdelen. De afmetingen van de 
verschillende uitvoeringen van de produkten worden niet gekozen uit een hestaande 
tahel, maar kunnen ais parameterwaarde door de gehruiker zelf worden ingevoerd. 
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Ten aanzien van de werkwijze geldt bier, dat bet hestand met de produkten in parametri
scbe vorm niet te koop is, maar door de ontwerper zelf moet worden opgezet of 
uitbesteed aan iemand die bet volgens zijn aanwijzingen uitvoert. 

In tabel 7 .11. is een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten voor de werkwijze 
en de rniddelen bij bet bewerken van informatie over produkten met dezelfde vorm maar 
met verscbillende afmetingen. 

Dezelfde vorm, 
verscbillende Werkwijze Middelen 
afmetingen 

- Kiezen nit discrete - Onderdelenbestand 
Bewerken van afmetingen met tabel 
informatie - Kiezen uit continue - Parametrisch 

variabele afmetingen onderdelenbestand 

Tabel 7.11. Werkwijze en middelen bij produkten met dezelfde vorm en verscbillende 
afmetingen. 

7.6. Werkwijze uit de vormgeving 

Bij de kenmerken uit de vorm van bet produkt die bepalend zijn voor de werkwijze en 
de middelen, komen de volgende zaken aan de orde: 
- De vormgeving. 
- Ondersteuning bij de verkoop. 

De vormgeving 

Als de vormgeving van bet produkt essentieel is of een belangrijke rol speelt, beeft dit 
invloed op de werkwijze en de te gebruiken middelen bij bet ontwerpen. 

Ten aanzien van de werkwijze geldt, dat bet produkt moet worden opgezet in een 3D 
CAD-systeem. Is bet produkt eenmaal ontworpen met een 3D CAD-systeem, dan heeft 
dit ook invloed op andere aspecten tijdens bet ontwerpen. Uitwisseling van gegevens met 
bijvoorbeeld een toeleverancier, gescbiedt dan ook met 3D geometrie. Onderdelen die 
belangrijk zijn voor de vormgeving dienen in een onderdelenbibliotheek, ook in 3D 
weergave, al dan niet parametrisch te worden opgenomen. Dit vereist een behoorlijke 
investering in werktijd. 
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Als de vonngeving belangrijk is, betekent dit ten aanzien van de middelen dat men dient 
te beschikken over een 3D swface of solid modeller. Om een acceptabele manier van 
werken te kunnen garanderen, is dan bovendien een 3D CAD-pakket op een werkstation 
met behoorlijke perfonnance vereist. 
W ordt er erg veel belang gehecht aan mooie, realistische plaatjes, dan kan hiervoor 
gebruik gemaakt worden van speciaal daarvoor op de markt gebrachte pakketten, zoals: 
3D Studio, Point Line of ElectroGIG. Eventueel kan bet aanmaken van dergelijke 
plaaljes worden uitbesteed aan daarin gespecialiseerde bedrijven. 
Bij bet werken met een 3D CAD-pakket moet de opleiding van de ontwerper zodanig 
zijn, dat hij bet optimale rendement uit een dergelijk systeem kan halen. 

In label 7.12. is een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten voor de werkwijze 
en de middelen bij bet ontwerpen, als de vonngeving een rol speelt. 

Vonngeving Werkwijze Middelen 
van belang 

Vergaren van - Infonnatie produkt - Omschrijving 
informatie - Overleg opdrachtgever - Tekening, model 

Bewerken van - Werken met 3D CAD - Surface I solid modeller 
informatie - Interactief overleg - 3D onderdelenbestand 

V astleggen van - Presentatie produkt -3D plaatje 
infonnatie - Speciaal presentatiepakket - Interface naar 

presentatiepakket 

Tabel 7.12. Werkwijze en middelen als de vonngeving van belang is. 

Ondersteuning bij de verkoop 

Tijdens of zelfs voor de verkoop van een produkt is overleg met de klant over de 
vonngeving van bet produkt of de gewenste varianten en mogelijkheden vaak van 
belang. In zo'n geval kan de verkoper technische ondersteuning krijgen van een 
ontwerper die, op bet beeldscherm van een CAD-systeem, op verzoek van de klant 
verschillende mogelijkheden kan tonen of aanpassen. 
Dit aspect speelt vooral een belangrijke rol bij een klant of een opdrachtgever die geen 
teclmische opleiding heeft gehad, en niet in staat is technische tekeningen te lezen. 

Met betrekking tot de vonngeving van een produkt kan de ontwerper, in samenspraak 
met de opdrachtgever, mogelijke produktvonnen ontwerpen. 
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Als de klant zijn keuze moet bepalen uit diverse varianten van een te ontwerpen produkt, 
kan de verkoper, met behulp van een hestand aan parametrisch opgebouwde mogelijk
heden, de klant ondersteunen bij het maken van zijn keuze. Voorbeelden van dergelijke 
toepassingen zijn systemen voor de keuze van keukens of laboratoriuminrichtingen. Deze 
systemen kunnen verder worden uitgebreid met informatie over kostprijs en levertijd, en 
met informatie ten behoeve van de produktie voor de verdere verwerking in het bedrijf. 

Een andere verkoopondersteunende, grafische mogelijkheid bestaat uit het tonen en 
eventueel aanpassen van een produkt binnen de omgeving waarin het gebruikt gaat 
worden. Dergelijke systemen worden bijvoorbeeld gebruikt bij overleg over de inrichting 
van operatiekamers. In dit geval kunnen de mogelijkheden nog worden uitgebreid met 
simulaties van bewegingen van de aanwezige apparatuur, en met het aangeven van de 
ruimtemogelijkheden voor de aanwezige mensen. 

In de bouwkunde wordt op het gebied van grafische ondersteuning al gebruik gemaakt 
van 'virtual reality' -systemen. Deze ontwikkeling wordt bij werktuigbouwkundige 
produkten nog niet toegepast, hoewel er bijvoorbeeld bij procestechnische installaties 
duidelijke toepassingsmogelijkheden zijn. 

In tabel 7.13. is een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten voor de werkwijze 
en de middelen bij het bieden van grafische ondersteuning van de verkoop. 

Ondersteuning bij Werkwijze Middelen 
de verkoop 

Vergaren van - Overleg met klant of - 3D CAD-systeem 
informatie opdrachtgever - Onderdelenbestand 

Bewerken van - Verwerken opdracht - 3D CAD-systeem 
informatie - Gebruik parametrische - Onderdelenbestand 

onderdelen 

- Presentatie produkt - 3D plaatje en calculatie 
Vastleggen van voor offerte 
informatie - Gegevens voor produktie - Interface naar CAM 

- Exploded view 

Tabel 7.13. Werkwijze en middelen bij ondersteuning van de verkoop. 
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7.7. Werkwijze bij hergebruik van informatie 

Een van de belangrijkste voordelen bij bet ontwerpen met behulp van computerprogram
ma' s is dat geometriscbe informatie, die op een bepaalde plaats in bet bedrijf wordt 
aangemaakt en in een systeem ingevoerd, recbtstreeks opnieuw te gebruiken is op elke 
andere plaats in.bet bedrijf waar de informatie nodig is. 

In tabel 7.14. is een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten voor de werkwijze 
en de middelen die af te leiden zijn uit hergebruik van informatie. 

Gezien bet grote belang van bergebruik van informatie in een bedrijf, worden in Appen
dix C enkele aspecten die bij bet bergebruik van informatie uit CAD-systemen een rol 
spelen, nader belicbt. 

Hergebruik van Werkwijze Middelen 
informatie 

Vergaren van - Produktgeometrie - Interface CAD 
informatie aangeleverd 

Bewerken van - Varianten - Tekeningenbestand 
informatie - Koopdelen, onderdelen - Onderdelenbibliotbeek 

- Concurrent engineering - Centrale database 

V astleggen van - Produktgeometrie naar - Interfaces uit CAD 
informatie andere toepassingen 

Tabel 7.14. Werkwijze en middelen bij hergebruik van informatie. 

7.8. Werkwijze bij informatie uit een processchema 

Cbemiscbe procesinstallaties, procesinstallaties voor de voedingsmiddelen of farmaceuti
sche industrie, hydrauliscbe of pneumatische systemen en installaties voor water, 
verwarming of airconditioning in gebouwen hebben, met betrekking tot de werkwijze bij 
bet ontwerpen, een typisch kenmerk gemeen. Het ontwerpproces begint namelijk altijd 
met bet opstellen van een installatiescbema Aan de hand van de procestecbniscbe 
eigenschappen wordt vervolgens de installatie gedimensioneerd, meestal door gebruik te 
maken van gestandaardiseerde onderdelen. 
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ProcesinstaUaties voor de chemische industrie 

Bij bet ontwerpeu van een chemische procesinstallatie staan de uit te voeren chemische 
processen centraal. De processen worden uitgevoerd op een bepaald medium. De 
hoofdafmetingen van de installatie worden bepaald met behulp van de hoeveelheden te 
behandelen medium. De verscbillende processen of behandelingen spelen zich af in 
afzonderlijke apparaten, die onderling zijn verbonden door een leidingsysteem. Het 
transport ·door bet leidingsysteem wordt door andere apparaten, bijvoorbeeld pompen, 
verzorgd. 

De werkwijze bij bet ontwerpen van een dergelijke installatie verloopt globaal als volgt: 

- Uit de serieel uit te voeren processen wordt een schema opgezet, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van gestandaardiseerde symbolen om de verschillende procestechniscbe 
bewerkingen aan te geven. 
Omdat de gebruikte symbolen gestandaardiseerd zijn, kan bet schema snel worden 
opgezet met bebulp van een 2D CAD-systeem, waarbij de symbolen uit een symbo
lenbibliotheek kunnen worden opgebaald. 

- De hoofdafmetingen voor aile delen van de installatie worden bepaald uit de gegevens 
in de opdracht over de te behandelen hoeveelheden van bet medium. Computerpro
gramma's in de vorm van standaard berekeningen voor bet bepaien van bijvoorbeeld 
leidingdiarneters en stromingsverliezen, bieden bierbij ondersteuning. 

- De ruimtelijke indeling van de installatie wordt bepaald met behulp van een 3D 
programma, waarin de standaard voorkomende apparaten en overige componenten zijn 
opgeslagen op een zodanige wijze, dat aan de hand van enkele parameters aile 
gegevens van de apparaten bekend zijn. 

- Aile gegevens worden overgedragen aan de uitvoerder die de installatie maakt. Het 
ontwerpen en fabriceren van niet-gestandaardiseerde apparaten wordt uitbesteed aan 
een bedrijf, dat dergelijke apparaten produceert 

Karakteristiek voor de werkwijze is, dat bet overgrote deel van de uit te voeren proces
sen met de bijbehorende apparaten vastligt. Deze werkwijze is dus uitermate geschikt 
voor automatisering. 

Bij bet ontwerpen van dergelijke procesinstallaties zijn de middelen voor bet maken van 
de schema's, en de middelen voor bet vormgeven van de installatie meestal verscbillend. 
Voor bet maken van de schema's kan een 2D tekensysteem worden gebruikt met een 
bijbeborende symbolenbibliotheek. 
Voor bet ruimtelijk ontwerpen van cbemische installaties zijn speciale programma's 
ontwikkeld, die voorzien zijn van een databestand met de gegevens van de standaard te 
gebruiken componenten. Dit hestand is aan te vullen met zelf te ontwikkelen componen
ten. De meest voorkomende, procestecbniscbe berekeningen zijn in bet programma 
ge'integreerd. 
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ProcesinstaUaties voor de voedingsmiddelen of farmaceutische industrie 

De werkwijze bij het ontwerpen in de voedingsmiddelen en farmaceutische industrie 
komt, in de eerste fase van het ontwerpproces, overeen met die uit de chemische 
industtie. Begonnen wordt ook bier met het opzetten van het processchema met behulp 
van symbolen. 
Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van een 2D tekensysteem met een symbolenbi
bliotheek. 

In deze industtietak zijn de toegepaste apparaten en andere componenten veel minder 
gestandaardiseerd dan in de chemische industrie .. Dit wordt veroorzaakt door de veel 
grotere verscheidenheid aan te verwerken grondstoffen, en de grote onderlinge verschei
denheid aan uit te voeren processen. Voor deze bedrijfstakken zijn ook geen gespeciali
seerde applicatieprogramma' s te koop. 

Bij het dimensioneren van het systeem is het een goede zaak om uit te gaan van een 3D 
CAD-pakket, waarin de verschillende samenstellende delen kunnen worden onderge
bracht in een parametrisch opgezet onderdelenbestand. 

Hydraulische en pneumatische systemen 

Het uitgangspunt bij dergelijke systemen is weer een schema met gestandaardiseerde 
symbolen. Dit is te ondersteunen met een 2D CAD-systeem met bijbehorende symbolen
bibliotheek. 
De hydraulische componenten zijn volledig gestandaardiseerd en worden dus geheel 
vastgelegd door hun stuklijstgegevens. In principe is voor het ontwerpen van een 
hydraulisch systeem niet meer nodig dan het schema en de bijbehorende stuklijstgege
vens. 
In bijzondere gevallen, waarbij bijvoorbeeld de ter beschikking staande ruimte beperkt is, 
geeft het vormgeven van het systeem met behulp van een 3D CAD-systeem grote 
voordelen. De gestandaardiseerde onderdelen kunnen hierbij ook uit een bibliotheek met 
3D onderdelen worden opgevraagd. 

Installaties in de bouw 

Voor bet ontwerpen van installaties voor water, verwarming en dergelijke in gebouwen 
wordt ook weer uitgegaan van een installatieschema, waarin alle componenten met 
symbol.en zijn weergegeven. De afmetingen van alle toegepaste apparaten en andere 
onderdelen zijn volledig gestandaardiseerd. Het bepalen van de juiste dimensies gebeurt 
met behulp van standaard berekeningen. Zowel het tekenen van de schema's met de 
symbol.en, als het uitvoeren van de bijbehorende berekeningen kan worden uitgevoerd 
met speciaal ontwikkelde programma's voor deze bedrijfstak. 
De ruimtelijke plaatsing van installaties in gebouwen wordt bepaald door de geometri
sche gegevens van de gebouwen. Voor bet maken van installatietekeningen in de 
gebouwtekeningen moet een CAD-tekening van bet gebouw beschikbaar zijn. Goede 
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communicatie en overleg met de overige deelnemers in een bouwproject is van groot 
belang. Door verschillende ontwerpgroepen kan, tegelijkertijd, gebruik worden gemaakt 
van dezelfde geometrische gegevens. 

In tabel 7.15. is een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten voor de werkwijze 
en de rniddelen als bet ontwerpen plaats vindt aan de hand van een processchema. 

Informatie uit Werkwijze Middelen 
processchema 

Vergaren van - Processchema als - 2D CAD-systeem 
informatie uitgangspunt - Symbolenbibliotheek 

- Ruimtelijke opbouw - 3D solid modeller 
Bewerken van - Koopdelen - Onderdelenbibliotheek 
informatie - Standaard onderdelen - Databestand 

- Vastliggend ontwerpproces - Applicatieprogramma 

Tabel 7.15. Werkwijze en middelen als bet ontwerpen plaats vindt met informatie uit 
een processchema. 

7.9. Werkwijze uit technische eigenschappen 

Met betrekking tot bet kiezen van materiaaleigenscbappen en bet berekenen en dimensio
neren volgens vuistregels en voorschriften, is veel programmatuur beschikbaar. Eventueel 
kunnen dergelijke programma's zelf ontwikkeld worden. 
In bet algemeen gaat de voorkeur uit naar een werkwijze, waarbij de programmatuur 
voor bet uitvoeren van berekeningen of bet selecteren van materialen geintegreerd is in 
bet ontwerpsysteem dat gebruikt wordt, en niet als een apart programma naast bet CAD
pakket draait. 

Materiaalkeuze 

De eigenscbappen van constructiematerialen zijn beschikbaar in de vorm van tabellen en 
gegevens op papier, maar ook als selectieprogramma' s voor gebruik met computersyste
men. 
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Analyse- en optimalisatieprogramma's 

Bij bet uitvoeren van berekeningen op sterkte en stijfheid, het analyseren van bet 
dynamisch gedrag, bet analyseren van wannte- en stromingsverscbijnselen en bet 
optimaliseren van constructiedelen wordt gebruik gemaakt van programma's die zijn 
gebaseerd op de Eindige Elementen Methode. 
In de meest geavanceerde vorm is een combinatie van dergelijke programmatuur met een 
3D solid modelling CAD-systeem beschikbaar. 

Voor bet op verantwoorde wijze gebruiken van een analyse- of optimalisatieprogramma 
is een goede opleiding van de gebruiker noodzakelijk. In de praktijk zal de ontwerper, 
vooral bij bet klein- en middenbedrijf, meestal over onvoldoende kennis op dit punt 
beschikken. Als alternatief kan worden overwogen om de analyse- of optimalisatiewerk
zaamheden uit te besteden aan een gespecialiseerde instelling, zeker als bet analysewerk 
niet regelmatig voorkomt. 
Als !Blalysewerk wordt uitbesteed, biedt het voordelen als de door te rekenen geometrie 
op een zodanige wijze wordt aangeboden, dat deze meteen verwerkt kan worden. Hierbij 
gaat de voorkeur uit naar geometrie in de vorm van 3D solid modelling. 

Dimensionering van onderdelen 

Het dimensioneren van bijvoorbeeld werktuigonderdelen met bebulp van de bekende 
berekeningsformules en bijbeborende tabellen, blijkt in de praktijk zeer tijdrovend en 
omslacbtig te zijn. Dit is dan ook de reden dat dergelijke berekeningen in de praktijk 
meestal acbterwege worden gelaten. In zo'n geval wordt door de ontwerper de dimensie 
van de onderdelen vaak aangenomen met een vrij grote veiligheidsmarge. Op deze wijze 
wordt uiteraard niet optimaal ontworpen. 
Als de dimensionering van onderdelen gebeurt met behulp van computerprogramma' s, bij 
voorkeur gei'ntegreerd in een CAD-pakket en gecombineerd met een geparameteriseerd 
onderdelenbestand, blijkt de ontwerper graag op een dergelijke manier te werken met aile 
voordelen vandien. 

Uitvoeren van simulaties 

Simulaties kunnen tijdens, of na het ontwerpen van een produkt worden uitgevoerd op 
bet gebied van kinematisch of dynamiscb gedrag of op bet gebied van stromings- of 
wanntetecbnische verschijnselen. Voor bet uitvoeren van dergelijke simulaties zijn 
speciale programma's ontwikkeld, gebaseerd op de Eindige Elementen Methode. 
Met behulp van 3D CAD-systemen, eventueel aangevuld met een speciale module, 
kunnen simulaties worden uitgevoerd op het gebied van montagemogelijkheden of 
bewegingsmogelijkheden. 

In tabel 7.16. is een overzicbt gegeven van de belangrijkste aspecten voor de werkwijze 
en de middelen bij bet bewerken van informatie met betrekking tot tecbnische eigen
schappen van de produkten. 
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Bepalen technische Werkwijze Middelen 
eigenschappen 

Vergaren van - Aangeleverde - Interface met 
informatie produktgeometrie CAD-pakket 

- Materiaalkeuze - Selectieprogramma 
Bewerken van - Optimaliseren, analyseren - EEM-programma 
informatie - Dimensioneren van - Applicatieprogramma 

onderdelen - Onderdelenbibliotheek 
- Uitvoeren simulaties - Simulatieprogramma 

Tabel 7.16. Werkwijze en middelen bij bet bepalen van technische eigenscbappen. 

7.10. Gebruik van speciale applicatieprogramma's 

In de praktijk blijkt, dat voor sominige specifieke toepassingen of zelfs voor bele 
bedrijfstakken met succes commerciele applicatieprogramma' s om bet ontwerpproces te 
ondersteunen, op de markt zijn gebracbt. 
Deze applicatieprogramma' s komen vooral tot stand in bedrijfstakken met specifieke 
produktkenmerken, zoals: 

- Produkten die samengesteld worden uit onderdelen. Hierbij gaat bet dan om onderde
len met vastliggende discrete waarden of om onderdelen waarvan de afmetingen 
continue te varieren zijn. 

- Produkten die tot stand komen met bebulp van duidelijk omschreven processen, 
vastgelegd in een schema. 

- Produkten die tot stand komen via methoden, die vastgelegd zijn in wettelijke 
voorschriften en regels. 

- Produkten waarbij delen telkens op een vergelijkbare manier worden ontworpen. 

Voorbeelden van bedrijfstakken met eigen applicatieprogramma's zijn: 

- De chemiscbe procesindustrie. 
- Bedrijven die apparaten volgens voorscbriften van bet Stoomwezen ontwikkelen. 
- Bedrijven die keukeninrichtingen maken. 
- Installatiebedrijven in de bouw. 
- Gereedscbapsmakerijen voor spuitgietmatrijzen. 
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Het tot stand komen van een commercieel applicatieprogramma kan op verscbillende 
manieren plaatsvinden: 

- Er is een grote markt geconstateerd en door een professioneel, onafuankelijk software
be<kijf wordt de programmatuur speciaal voor deze markt ontwikkeld. Voorbeelden 
biervan zijn de programma's voor bet ontwerpen van cbemiscbe procesinstallaties, en 
de programma's voor de simulatie van bet spuitgietproces ten beboeve van bet 
ontwerpen van spuitgietmatrijzen. 

- Een bedrijf ontwikkelt in eerste instantie voor eigen gebruik een applicatie en die 
blijkt zo goed te voldoen, dat ook andere bedrijven interesse tonen. Vervolgens wordt 
de applicatie op de markt gebracbt. 

- Uit de samenwerking van een softwarebedrijf en een gebruiker ontstaat een gezamen
lijk ontwikkelde applicatie. Een voorbeeld biervan is een programma om spuitgietma
trijzen te ontwerpen. 

In bet algemeen geldt, dat bet voor gebruikers vaak voordeliger is om een speciaal 
ontwikkeld applicatieprogramma aan te scbaffen dan om zelf een dergelijke applicatie, 
met bijbeborende onderdelenbibliotheek, te ontwikkelen. 
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8. Algemene opzet voor de ontwerpstrategie 

8.1. lnleiding 

Voor bet vaststellen van de optimale manier om bet ontwerpproces uit de voeren, de 
optimale ontwerpstrategie, wordt uitgegaan van de produktkenmerken die af te leiden 
zijn uit informatie over de produktgegevens in een bepaald bedrijf. 

In boofdstuk 6 zijn de afzonderlijke kenmerken die karakteristiek zijn voor bepaalde 
prodlicten, geanalyseerd. Hierbij zijn te onderscbeiden: 

- De boofdkenmerken: de functie, de structuur en de seriegrootte. 
Een overzicbt van aile mogelijke combinaties van boofdkenmerken die in de praktijk 
kunnen voorkomen, is weergegeven in tabel 6.1. 

- De overige kenmerken: kenmerken uit de produktie, de vorm, bergebruik van 
informatie en de tecbniscbe eigenschappen. 
Een overzicht van de aspecten uit deze overige kenmerken die bij bepaalde produkten 
eeo rol kunnen spelen, is weergegeven in tabel 6.2. 

Het is nu mogelijk om in een bepaalde bedrijfssituatie, aan de hand van de tabellen 6.1. 
en 6.2., een overzicbt samen te stellen van aile produktkenmerken die een rol spelen bij 
het bepalen van de optimale ontwerpstrategie. Eventuele, gewenste acbtergrondinformatie 
als steun bij bet opstellen van dit overzicht is uit de beschrijvingen, voorafgaand aan de 
tabellen in hoofdstuk 6, af te leiden. 

In hoofdstuk 7 is per produktkenmerk, in tabelvorm, aangegeven welke werkwijze hoort 
bij dit bepaalde produktkenmerk. Tevens is bier aangegeven met welke hulpmiddelen, 
passend bij een bepaalde werkwijze, het ontwerpproces in de voorkomende gevallen 
ondersteund kan worden. 

In de praktijk zullen de produkten die in een bepaald bedrijf worden ontworpen, meestal 
niet te karakteriseren zijn door een specifiek kenmerk. Meestal worden de produkten 
ge.karakteriseerd door een combinatie van een aantal kenmerken. Hierbij kan bet 
voorkomen dat binnen een dergelijke combinatie conclusies ten aanzien van de werkwij
ze en middelen naar voren komen, die met elkaar in tegenspraak zijn. In een dergelijk 
geval is een duidelijke classificatie waaruit de prioriteit van de verschillende kenmerken 
kan worden afgeleid, noodzakelijk 
Als algemene richtlijn voor de keuze van de middelen geldt dat bij een combinatie van 
verschillende mogelijkheden, de voorkeur dient uit te gaan naar de meest geavanceerde 
middelen. Meestal zijn dergelijke systemen tevens in staat om minder geavanceerde 
activiteiten zonder problemen uit te voeren. 
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De algemene opzet voor bet bepalen van de optimale ontwerpstrategie is scbematiscb 
weergegeven in figuur 8.1. 

Produktgegevens 

Produktkenmerken 

Werk:wijzen HuJpmiddelen 

~/ 
Ontwerpstrategie I 

Figuur 8.1. Algemene opzet voor bet bepalen van 
de ontwerpstrategie. 

In dit boofdstuk zal een overzicbt gegeven worden van de wijze, waarop de te volgen 
ontwerpstrategie kan worden opgezet. Hierbij wordt uitgegaan van een indeling van 
produkten naar bun belangrijkste kenmerken. Daarnaast zal aandacbt worden gescbonken 
aan verscbillende werkwijzen voor de informatieverwerking tijdens bet ontwerpen. 
Vervolgens wordt een koppeling tot stand gebracbt tussen de werkwijzen en de daarbij in 
te zetten middelen. 
Tot slot zal de gepresenteerde aanpak worden weergegeven in een model. Aan de band 
van dit model kan, in een bepaalde bedrijfssituatie, de optimale te volgen ontwerp
strategie grotendeels worden vastgelegd. 
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8.2. Classificatie van produkten 

Uit de bescbouwingen in dit proefscbrift volgt, dat bet bewerken van informatie de 
belangrijkste activiteit van de ontwerper is, bij bet uitvoeren van bet ontwerpproces. 
Uit de beschrijvingen in boofdstuk 7 is af te leiden dat, van aile boofdkenmerken, de 
seriegrootte de meeste invloed beeft op de te volgen werkwijze bij bet bewerken van 
informatie. 

Ten beboeve van bet uitwerken van de ontwerpstrategie, vindt een classificatie van de 
prodllkten plaats met bebulp van combinaties van de verscbillende hoofdkenmerken. 
Deze combinaties zijn af te leiden nit tabel 6.1. 
In een aantal tabellen zal nu de classificatie van produkten worden weergegeven, waarbij 
de seriegrootte als eerste criterium zal worden gebanteerd en waarbij een verdere 
indeling plaatsvindt volgens de functie en de structuur. 

Produkten voor massafabricage 

Enkelvoudig massaprodukt met een eindfunctie 

Enkelvoudig massaprodukt met een universele produktiefunctie 

Samengesteld massaprodukt met een eindfunctie 

Samengesteld massaprodukt met een universele produktiefunctie 

Enkelvoudig massa-onderdeel met een eindfunctie 

Enkelvoudig massa-onderdeel met een deelfunctie 

Samengesteld massa-onderdeel met een eindfunctie 

Samengesteld massa-onderdeel met een deelfunctie 

Tabel 8.1. Overzicht van mogelijke massaprodukten. 
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Produkten voor seriefabricage 

Enkelvoudig serieprodukt met een eindfunctie 
! 

Enkelvoudig serieprodukt met een universele produktiefunctie 

Samengesteld serieprodukt met een eindfunctie 

Samengesteld serieprodukt met een universele produktiefunctie 

Enkelvoudig serie-onderdeel met een eindfunctie 

Enkelvoudig serie-onderdeel met een deelfunctie 

Samengesteld serie-onderdeel met een eindfunctie 

Samengesteld serie-onderdeel met een deelfunctie 

Tabel 8.2. Overzicht van mogelijke serieprodukten. 

Produkten voor enkelstuksfabricage 

Enkelvoudig enkelstuksprodukt met een eindfunctie 

Enkelvoudig enkelstuksprodukt met een specifieke produktiefunctie 

Samengesteld eukelstuksprodukt met een eindfunctie 

Samengesteld enkelstuksprodukt met een specifieke produktiefunctie 

1 
Enkelvoudig enkelstuks-onderdeel met een deelfunctie 

Samengesteld enkelstuks-onderdeel met een deelfunctie 

Tabel 8.3. Overzicht van mogelijke enkelstuksprodukten. 

Met behulp van de tabellen 8.1., 8.2. en 8.3. kan biunen een bedrijf worden vastgesteld, 
welke omscbrijving past bij bet soort produkten dat in bet bedrijf wordt ontworpen. 
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8.3. Werkwijzen voor de informatieverwerking 

De mogelijkheden die geboden worden door de ontwikkelingen in computersystemen die 
bet werktuigbouwkundige ontwerpproces ondersteunen, leiden tot een aantal algemeen 
geldende uitgangspunten met betrekking tot de verschillende activiteiten die plaats vinden 
tijdens bet ontwerpen. Die activiteiten zijn onderverdeeld in: vergaren van informatie, 
bewedcen van informatie en vastleggen van informatie. Op de mogelijkheden die de 
ontwa-per ter beschikking staan bij bet uitvoeren van de activiteiten tijdens bet ontwer
pen, wordt nu nader ingegaan. 

Vergaren van informatie 

Afhankelijk van de produktkenmerken staan de ontwerper bij bet vergaren van informatie 
voor bet optimaal uitvoeren van de ontwerpwerkzaamheden, verscbillende mogelijkheden 
ter beschikking: 

- Het gebruik van tekeningbeheersystemen. 
Dergelijke systemen vervullen in de eerste plaats een functie als archief ten behoeve 
van bet opzoeken van aan te passen ontwerptekeningen. Door toepassing van 'view'
functies bescbikt de ontwerper ook over de mogelijkheid om zeer snel een hoeveel
beid tekeningen in te zien, bij bet zoeken naar mogelijk bruikbare constructieve 
oplossingen ten beboeve van nieuwe ontwerpen. 

- Het gebruik van een documentatiesysteem. 
Een documentatiesysteem vormt een, nog weinig toegepaste, mogelljkheid, om allerlei 
gegevens en argumentatie bij bet maken van keuzen tijdens bet ontwerpen vast te 
leggen, voor bet geval een verandering moet plaats vinden aan een eerder ontworpen 
produkt. De opgeslagen documentatie kan ook een rol vervullen bij bet zoeken naar 
constructieve oplossingen bij nieuwe produkten, die overeenkomsten vertonen met 
reeds eerder ontworpen produkten. 

- Het aangeleverd krijgen van geometrische informatie. 
Dit speelt een rol als de geometriscbe gegevens van bet eindprodukt bij de opdracbt a1 
grotendeels vastliggen, en is dus vooral van belang voor bedrijven die produktie
middelen of gereedschappen moeten toeleveren of voor bedrijven die een aangeleverd 
ontwerp moeten fabriceren. Bij bet ontwerpen van een deelprodukt, kunnen op 
dezelfde wijze de geometriscbe randvoorwaarden waaraan bet te ontwerpen produkt 
moet voldoen, worden overgedragen. 
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- Het gebruik van bibliotheken met onderdelen. 
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in: 

Bibliotheken met koopdelen. 
Dergelijke bibliotheken met standaard onderdelen worden vaak door de leveran
cier van die onderdelen geleverd. Levert de leverancier een dergelijke bibliotheek 
niet of in een onbruikbaar formaat, dan kan zo' n bibliotheek door bet bedrijf zelf 
worden opgezet met bebulp van een speciale applicatie, aan de band van de 
gegevens uit de catalogi of de normbladen. 

Bestanden met geparameteriseerde onderdelen. 
De onderdelen in deze bestanden komen regelmatig, in varierende afmetingen, in 
de eigen produkten voor. Een dergelijk bestand dient dan ook door bet bedrijf zelf 
te worden opgezet. Bij de meeste CAD-systemen zijn de mogelijkbeden voor bet 
aanmaken van deze bestanden standaard aanwezig of als aparte module verkrijg
baar. Er zijn ecbter ook CAD-systemen waarbij een apart programma, mogelijk 
zelfs van een andere leverancier, dient te worden aangescbaft om een bestand met 
eigen standaard delen aan te kunnen maken. 
Sommige samengestelde eindprodukten lenen zicb er zelfs voor, om grotendeels 
uit pararnetriscb opgebouwde onderdelen te worden samengesteld. 

Bibliotheken met symbolen. 
Dergelijke symbolenbibliotbeken worden toegepast bij bet ontwerpen van installa
ties, die gebaseerd zijn op processchema's. In de meest geavanceerde vorm zijn 
symbolenbibliotheken verkrijgbaar, waarbij aan bet symbool informatie is gekop
peld over de geometric van bet onderdeel, over de produktie en zelfs over de prijs 
en levertijd van bet betreffende onderdeel. 

- Het gelijktijdig kunnen werken aan geometriscbe informatie. 
Bij bet werken volgens 'concurrent engineering' is centraal opgeslagen informatie 
over bet ontwerp van essentieel belang. Verder dienen er goede regels en afspraken op 
bet organisatorische vlak. te worden gemaakt, om optimaal te kunnen profiteren van 
deze manier van werken. 

Samengevat moet de ontwerper, voor bet optimaallaten verlopen van bet ontwerpproces, 
op elk moment snel en eenvoudig over aile benodigde informatie, in de juiste vorm, 
kunnen beschikken. Om dit te bereiken moet vooral aandacht worden besteed aan bet 
uitwisselen van geometriscbe gegevens, bet ter bescbikking hebben van algemene 
werktuigbouwkundige gegevens en bet hergebruiken van reeds bestaande gegevens. 

Bewerken van informatie 

Het bewerken van informatie beeft betrekking op bet eigenlijke ontwerpen. Door gebruik 
te maken van zijn creatieve vermogen, bedenkt de ontwerper mogelijke constructieve 
oplossingen voor het gegeven probleem. Deze constructieve oplossingen moeten in 
geometrische vormen worden weergegeven en vastgelegd. De geometrische vormen 
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dienen, samen met de gekozen materialen, als basis voor een evaluatie van de eigen
scbappen van bet ontwerp. Uit de evaluatie kan volgen dat bet ontwerp niet voldoet aan 
de eisen, waardoor gebele of gedeeltelijke aanpassing nodig is. Om dit evaluatie- en 
iteratieproces optimaal te Iaten verlopen, kan de ontwerper op verschillende manieren te 
werk gaan, bijvoorbeeld door: 

- Het weergeven van de geometriscbe vorm in een software prototype. 
Het opbouwen van een produkt in de vorm van een software prototype, op het 
beeldscberm van een 3D CAD-systeem, is een zeer gebruikersvriendelijke ondersteu
ning voor de ontwerper, bij bet weergeven van zijn ideeen. Het ontwerp is zonder 
moeite te varieren, eventueel in samenspraak met de opdracbtgever of de klant. 
Hergebruik van geometriscbe gegevens van bestaande onderdelen of bet gebruik van 
een onderdelenbibliotheek, maakt deze manier van werken nog sneller en effectiever. 
Een 3D software prototype vormt bovendien de basis voor analyse- en optimalisatie
programma' s. 

- Het gebruik van bestanden met onderdelen. 
Ook tijdens bet bewerken van de informatie spelen bestanden met onderdelen in de 
vorm van koopdelen of zelf aangemaakte, parametrisch opgebouwde delen een 
beJangrijke rol. De mogelijkheid om snel een variant in de constructie uit te proberen, 
draagt bij aan het tot stand komen van een optimaal produkt. Door deze manier van 
werken wordt bovendien meteen rekening gehouden met de vastliggende afmetingen 
van standaard delen. Deze onderdelen beperken immers de geometrische mogelijkhe
den van bet ontwerp, zoals al in boofdstuk 3 is aangegeven. 

- Het opbouwen van samenstellingen met Assembly Modelling. 
De manieren van werken die hiervoor genoemd zijn, kunnen optimaal worden 
gecombineerd door gebruik te maken van Assembly Modelling-modulen. Hiermee kan 
bet gehele ontwerp op bet beeldscberm worden opgebouwd met bebulp van de 
onderdelen. Binnen bet opgebouwde produktmodel blijven de afzonderlijke delen 
ecbter te benaderen en softwarematig te bewerken. Bovendien zijn de onderdelen als 
afzonderlijk maakdeel aan te wijzen ten behoove van de produktie. 

- Het evalueren van de technische eigenschappen van bet ontwerp. 
Afbankelijk van bet produkt en de eisen die eraan worden gesteld, is bet mogelijk op 
verscbillende manieren de techniscbe eigenschappen van het ontwerp te bepalen en, 
indien gewenst, aan te passen. Dit is onder andere mogelijk door: 

Het analyseren van de constructie of van een deel ervan op sterkte of stijflleid. Dit 
kan met behulp van analytische berekeningen, vuistregels en berekeningsformules, 
maar ook met behulp van een berekening volgens de Eindige Elementen Methode. 
Bij bet werken met analytische berekeningen biedt bet grote voordelen als de 
berekeningen gei:ntegreerd zijn in bet gebruikte ontwerpprogramma. Eventueel 
kunnen deze berekeningen worden gecombineerd met bijvoorbeeld selectiepro
gramma' s voor standaard werktuigonderdelen, of voor onderdelen voor installaties. 
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Het optimaliseren van een oonstructie of een deel ervan. Dit kan uitgevoerd 
worden met speciale optimalisatieprogramma's, of met behulp van dezelfde 
programma's die worden toegepast bij het analyseren van een constructie, eventu
eel in combinatie met een gevoeligheidsanalyse. 

Het analyseren van bet kinematisch of dynamiscb gedrag van de constructie, als 
deze eigenscbappen van belang zijn bij bet gebruik van bet produkt. 

Het analyseren van de eigenschappen ten aanzien van warmte- of stromingsge
drag, als deze verscbijnselen van toepassing zijn bij bet gebruik van bet produkt. 

- Het visualiseren van bet te ontwerpen produkt. 
Ten beboeve van de evaluatie is bet soms van belang dat een goed ruimtelijk beeld 
van bet produkt gegenereerd wordt. Aan de hand van dit beeld kan ook iemand die 
niet opgeleid is in bet lezen van techniscbe tekeningen, zicb een oordeel vormen over 
het ontwerp. In veel gevallen kunnen op deze wijze mogelijke misverstanden vroegtij
dig worden voorkomen. Men hoeft immers niet te wachten tot bet hardwarematige 
prototype gemaakt is, om eventuele veranderingen aan te brengen. 

- Het uitvoeren van simulaties. 
Met behulp van bet software prototype, kunnen op het beeldscberm diverse simulaties 
van het gedrag of van de nit te voeren bewegingen van bet produkt worden gesimu
leerd. Op deze wijze kan in een vroegtijdig stadium worden gecontroleerd of bet 
produkt voldoet aan de wensen. 
Bij samengestelde produkten kan een simulatie van bet montageproces inzicbt geven 
in eventuele problemen, die later kunnen optreden. 
Met behulp van een gei'ntegreerd CAD/CAM-systeem kan het bewerkingsproces 
worden gesimuleerd en geoontroleerd op eventuele ontwerp- of programmeerfouten. 

- Het gebruik van fabricage-features. 
Bij bedrijven waarbij bet fabricagegericbt ontwerpen van produkten van groot belang 
is, ondervindt de ontwerper veel steun als bij bij bet ontwerpen van een produkt of 
onderdeel gebruik kan maken van, van te voren opgestelde, goed maakbare vormen in 
de vorm van fabricage-features. Een deel van de werkvoorbereiding en de controle op 
maakbaarheid van de betreffende maakdelen wordt op deze manier verplaatst naar de 
ontwerpfase, waardoor het produkt op een optimale manier tot stand kan komen. 

- Het gebruik van applicatieprogramma's. 
Bij bet ontwerpen van produkten waarbij bet ontwerpproces, gestuurd door een aantal 
parameters, via vastliggende ontwerpregels kan worden uitgevoerd, kan bet produkt
ontwerp vastliggen in een applicatieprogramma. Dit is onder andere bet geval bij bet 
ontwerpen van cbemiscbe installaties, bouwkundige installaties en spuitgietmatrijzen. 

Het bewerken van informatie vormt de kern van bet ontwerpproces. De werkwijze en de 
bijbeborende bulpmiddelen die betrekking hebben op deze fase van het ontwerpproces, 
zijn dan ook bet meest bepalend bij bet vaststellen van een strategic om optimaal 
produkten te ontwerpen. 
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Vastleggen van informatie 

Het vastleggen van informatie kan zowel tijdens, als na afloop van het ontwerpproces 
plaatsvinden. De aspecten die hierbij een rol spelen zijn: 

• Het vastleggen van infonnatie in een documentatiesysteem. 
De informatie, die tijdens het ontwerpproces wordt vastgelegd, heeft vooral betrekking 
op door de ontwerper genomen beslissingen met de bijbehorende argumentatie. Het is 
van belang dat deze infonnatie wordt vastgelegd in een documentatiesysteem. 

- Het vrijgeven van infonnatie bij concurrent engineering. 
Bij toepassen van concurrent engineering is het van belang dat de gegevens over 
constructies, die a1 grotendeels vastliggen, worden vrijgegeven voor gebruik door 
anderen die ook bij bet ontwerpproces betrokken zijn. 

- Het vastleggen van informatie na afloop van bet ontwerpproces. 
Bij bet vastleggen van infonnatie na afloop van het ontwerpproces, speelt bergebruik 
van deze infonnatie binnen het eigen bedrijf of bij andere bedrijven een belangrijke 
rol. Hierbij kan gedacbt worden aan: 

Het vastleggen van de produktgegevens ter goedkeuring of beoordeling door de 
opdrachtgever, of voor presentatie aan klanten door de verkoopafdeling. 

Het arcbiveren van de gegevens in een tekeningenbestand of tekeningbeheersys
teem. 

Het doorgeven van geometrische informatie aan een toeleverancier voor het 
ontwerpen en maken van produktiemiddelen of gereedschappen. 

Het doorgeven van geometrie naar een CAM-systeem of binnen een CAD/CAM
systeem ten behoove van de produktie. 

Het leveren van een exploded view van bet produkt ten behoeve van de montage, 
of ter ondersteuning van de documentatie in handleidingen. 

Het leveren van tekeningen of 3D-plaatjes voor catalogi of bandleidingen. Als dit 
via een speciaal presentatieprogramma plaatsvindt, is bet van belang dat de 
geometrische infonnatie op de juiste wijze aangeleverd wordt. 

Het doorgeven van gegevens voor administratieve verwerking. 

Het doorgeven van gegevens ten behoove van de logistiek. 

De rol, die bet vastleggen van informatie speelt ten aanzien van bet optimaal Iaten 
verlopen van bet ontwerpproces, bestaat vooral uit het doorgeven van de infonnatie voor 
gebruik bij andere processen binnen bet bedrijf. Presentatie, archivering en hergebruik 
van infonnatie zijn de belangrijkste aspecten ten aanzien van deze activiteiten. 
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8.4. Overzicht van werkwijzen en middelen 

De in paragraaf 8.3. bescbreven werkwijzen voor bet bewerken van infonnatie, worden 
in de volgende tabellen gekoppeld aan de bijbeborende middelen. 

Vergaren van infonnatie 

Werkwijzen Middelen 

Gebruik van bestaande tekeningen Tekeningbebeersysteem 
Produktdatamanagementsysteem 

Gebruik van documentatiesysteem I>ocumentatiesysteem 

Aangeleverd krijgen van geometriscbe Interface met andere CAD-systemen 
infonnatie 

Gebruik van bibliotheek met koopdelen Onderdelenbibliotheek 
Module voor aanmaak bibliotheek 

Gebruik van bestanden met Databestand 
geparameteriseerde onderdelen Module voor aanmaken parametrische 

onderdelen 

Gebruik van symbolenbibliotheek Symbolenbibliotheek 
Module voor aanmaak bibliotheek 

passen concurrent engineering Centrale produktdatabase 

Tabel 8.4. Werkwijzen en middelen bij bet vergaren van infonnatie. 
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Bewerken van informatie 

Werkwijzen Middelen 

Aanmak:en software prototype 3D solid modelling-systeem 

Gebruik onderdelenbestanden Onderdelenbibliotheek, -hestand 

Samenstellingen opbouwen Assembly Modelling-module 

Analyseren op sterkte, stijtheid Analytische berekeningsprogramma' s 
EEM -programma 

Optimaliseren constructie EEM -programma 
Optimalisatieprogramma 

Analyseren kinematisch, dynamisch EEM-programma met module 

Analyseren warmte-, stromingsgedrag EEM-programma met module 

Visualiseren produkt 3D CAD-pakket, solid modeller 
Interface naar visualisatiepakket 

Simulatie bewegingen Solid modeller 
Simulatie montage Solid modeller 
Simulatie bewerkingen Gei:ntegreerd CAD/CAM -pakket 

Gebruik fabricage-features Databestand 
Module voor aanmaken features 

Gebruik van applicatieprogramma' s Applicatieprogramma' s 
Integratie in CAD-systeem 
Interface met CAD-systeem 

Tabel 8.5. Werkwijzen en middelen bij het bewerken van informatie. 
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Vastleggen van informatie 

Werkwijzen Middelen 

Beslissingen tijdens ontwerpen Documentatiesysteem 

T.b.v. concurrent engineering Centrale produktdatabase 

Beoordeling of presentatie 3D CAD-systeem 

Archiveren Tekeningbeheersysteem 
Produktdatamanagementsysteem 
Onderdelenbibliotheek 

Communicatie toeleverancier Interface uit CAD-systeem 

Doorgeven geometrie naar CAM Interface uit CAD-systeem 
Koppeling CAD/CAM 
Gemtegreerd CAD/CAM -systeem 

Exploded views voor montage of 3D CAD-systeem 
handleiding Module voor exploded views 

Plaatjes voor catalogi 3D CAD-systeem 
Interface naar presentatiepakket 

Gegevens voor administratie Koppeling met administratief pakket 
Interface via centrale database 

Gegevens voor logistiek Koppeling met logistiek systeem 
Interface via centrale database 

Tabel 8.6. Werkwijzen en middelen bij het vastleggen van informatie. 

Bij de keuze van computerondersteunde hulpmiddelen is bet van belang dat een 
weloverwogen, principiele keuze gemaakt wordt uit de volgende benaderingen: 
- Een CAD-systeem, waarin aile benodigde modulen kunnen worden gei'ntegreerd. 
- Een combinatie van een aantal losstaande systemen, waarbij bet CAD-systeem 

bescbikt over interface-mogelijkheden naar de andere programma's. 
- Aile toe te passen programma's opgebouwd rond een centrale produktdatabase, 

waardoor de onderlinge uitwisseling van informatie plaatsvindt via die centrale 
database. 

Het bepalen van een keuze uit genoemde mogelijkheden hangt van veel factoren af en 
kan per bedrijf sterk verschillen. Ben positieve bijdrage bij bet maken van een keuze 
dient afkomstig te zijn van de leverancier van een systeem die door referenties en 
benchmarks moet kunnen aantonen, waar het systeem toe in staat zijn. 
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8.5. Procedure voor bet uitwerken van de ontwerpstrategie 

De procedure voor bet uitwerken van de ontwerpstrategie verloopt in de praktijk volgens 
een aantal stappen: 

Stap 1: 
Stap 2: 
Stap 3: 
Stap 4: 
Stap 5: 

Bepalen van de produktkenmerken. 
Bepalen van de werkwijze en middelen per produktkenmerk. 
V aststellen van de combinaties voor werkwijzen en middelen. 
Evalueren van de mogelijke combinaties. 
Vaststellen van de ontwerpstrategie. 

De verschillende stappen zullen nu nader worden beschreven. 

Stap 1: Bepalen van de produktkenmerken 

De p-oduktkenmerken kunnen, aan de hand van de gegevens over de produkten, worden 
vastgesteld met behulp van tabel 6.1. ten aanzien van de hoofdkenmerken: functie, 
structuur en seriegrootte, en met behulp van tabel 6.2. ten aanzien van de overige 
kenmerken. 
Een nadere uiteenzetting over de gebruikte termen en de gevolgde aanpak is te vinden in 
de hoofdstukken 4, 5 en 6. 

Voor de classificatie van de te ontwerpen produkten op hoofdkenmerken, kan ook 
gebroik worden gemaakt van de overzicbten gerangscbikt naar seriegrootte, zoals 
weergegeven in de tabellen 8.1, 8.2 en 8.3. 

Liggen de produktkenmerken vast, dan wordt overgegaan naar de volgende stap. 

Stap 2: Bepalen van de werkwijze en middelen per produktkenmerk 

De mogelijke werkwijzen en de bijbehorende middelen kunnen per produktkenmerk 
afzonderlijk worden vastgelegd. Dit gebeurt met behulp van de tabellen 7 .1. tot en met 
7.16. Als ondersteuning bij bet gebruik van deze tabellen dient de beschrijving die in 
hoofdstuk 7 wordt gegeven. 

De in aanmerking komende werkwijzen en middelen worden vastgelegd in de overzich
ten in de tabellen 8.4, 8.5 en 8.6. Een nadere toelichting bij de kort samengevatte 
begrippen in deze tabellen, wordt gegeven in de beschrijving in paragraaf 8.3. 

Als de gegevens in de tabellen 8.4, 8.5 en 8.6 vastliggen, wordt overgegaan naar de 
volgende stap. 
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Stap 3: VaststeUen van de combinaties voor werkwijzen en middelen 

Als blijkt dat uit de tabellen 8.4, 8.5 en 8.6 een bepaalde werkwijze met bijbeborende 
middelen naar voren komt, dan is daarmee de te volgen ontwerpstrategie vastgesteld. 

Als blijkt dat er verschillende combinaties van werkwijzen met bijbehorende middelen 
uit de genoemde tabellen naar voren komen, dan kunnen er twee verscbillende situaties 
optreden: 

- De combinaties van werkwijzen en middelen passen zodanig bij elkaar, dat er een 
voor de hand liggende keuze uit volgt die aile mogelijke combinaties impliceert. In dit 
geval ligt de te bepalen ontwerpstrategie vast. 

- De combinaties van werkwijzen en middelen passen niet bij elkaar of zijn zelfs met 
elkaar in tegenspraak. 
In dat geval wordt overgegaan naar de volgende stap. 

Stap 4: Evalueren van de mogeUjke combinaties 

Als verscbillende mogelijkheden voor de werkwijzen en middelen uit de tabellen naar 
voren komen, zal deze situatie nader geevalueerd moeten worden. 

Een van de mogelijkheden is, dat bet assortiment te ontwerpen produkten zodanig uit 
elkaar ligt wat betreft de hoofdkenmerken, dat een eenduidige keuze voor een bepaalde 
werkwijze niet mogelijk is of zelfs niet gewenst is. 
In dit geval moet bet betreffende bedrijf concluderen dat er produkten met duidelijk 
verscbillende kenmerken worden ontworpen. Hieruit valt dan af te leiden dater verschil
lende werkwijzen moeten worden gevolgd om de verscbillende produkten te ontwerpen. 
Dit kan zelfs leiden tot bet scbeiden van de ontwerpafdeling in twee verscbillende 
afdelingen met elk een eigen werkwijze en eigen hulpmiddelen. 
Een dergelijke situatie komt in de praktijk voor bij een bedrijf dat, naast standaarduitvoe
ringen van een bepaald produkt (massaprodukten), een grote boeveelbeid speciale 
uitvoeringen (enkelstuksprodukten of kleine series) van hetzelfde produkt Ievert. 

Een andere mogelijkheid is, dat de oplossing voor bet bepalen van de werkwijze en 
middelen niet zo duidelijk voor de hand ligt. De volgende overwegingen kunnen dan een 
rol spelen bij de evaluatie: 

- Als er ten aanzien van de te gebruiken middelen verscbillende soorten systemen met 
uiteenlopende mogelijkheden in aanmerking komen, dan gaat de voorkeur uit naar bet 
meest geavanceerde systeem. 

- Bij bet bepalen van een keuze is bet ook van belang dat rekening gehouden wordt met 
de toekomstige ontwikkelingen in bet eigen bedrijf. Als nu nog niet wordt ge'inves
teerd in bet optimale, gewenste systeem, dient tocb al rekening te worden gebouden 
met mogelijke aanschaffen in de toekomst. Dit betekent concreet dat een systeem dat 
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nu wordt aangeschaft, zal moeten passen binnen bet beleid dat bet bedrijf voor ogen 
Staat. 

- Bij de overwegingen ten aanzien van een keuze van de middelen, kunnen ook de 
gegevens afkomstig uit tabel 6.2 die aangeven welke kenmerken soms van belang zijn, 
een rol spelen. 

Stap 5: VaststeUen van de ontwerpstrategie 

Na bet afsluiten van de procedure die leidt tot een optimale ontwerpstrategie, zijn alle 
gegevens die daarvoor nodig zijn bekend. Hiermee is de ontwerpstrategie voor een 
bepaald bedrijf vastgesteld. 

8.6. Conclusies 

Ten aanzien van bet bier ontwikkelde model voor bet vaststellen van de optimale manier 
om bet ontwerpproces uit te voeren, gelden de volgende conclusies: 

- Het is in elke bedrijfssituatie mogelijk om aan de hand van gegevens over de 
produkten die er worden ontworpen, een classificatie aan te brengen naar typische 
produktkenmerken. 

- Uit de produktkenmerken zijn, in de meeste gevallen, duidelijke ricbtlijnen af te leiden 
voor de werkwijze en middelen die leiden tot een optimale uitvoering van bet 
ontwerpproces. 

Het analyseren van de wijze waarop er bij bet ontwerpen wordt omgegaan met 
informatie, levert een bedrijf inzicht in de toe te passen werkwijze en de daarbij te 
gebruiken hulpmiddelen. Dit inzicht kan bevestigen dat men op een goede manier 
bezig is bij bet ontwerpen van produkten. Dit inzicbt kan echter ook tot de conclusie 
leiden dat bet beleid dient te worden omgebogen. 

- Het analyseren van bet ontwerpproces als informatieverwerkend proces en bet 
bijbehorende inzicht geeft bet bedrijf een sterkere positie als gesprekspartner van 
leveranciers van systemen. Binnen bet bedrijf heeft men zelf al een analyse gemaakt 
van de mogelijkheden en wensen. Van de leverancier wordt dan een aanbieding 
verwacbt die aansluit bij deze mogelijkheden en wensen. 

- Tot slot kan geconcludeerd worden, dat de bier ontwikkelde ontwerpstrategie voor bet 
ontwerpen van werktuigbouwkundige produkten in de praktijk vooral voor bet 
midden- en kleinbedrijf waardevol blijkt te zijn. 
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Enerzijds is de ontwerpstrategie van belang bij de keuze en implementatie van 
systemen voor bet automatiseren van delen van bet ontwerp- en produktieproces. 
Anderzijds kan de ontwerpstrategie worden gebruikt om, via bet analyseren van de 
kenmerken van de produkten, een beter inzicht te krijgen in de buidige werkwijze en 
om zicht te krijgen op de ideale situatie. 
Uit deze kennis kunnen richtlijnen worden afgeleid voor bet verbeteren van de manier 
waarop bet ontwerpproces wordt uitgevoerd. Deze richtlijnen vormen dan weer een 
leidraad bij bet vaststellen van bet beleid voor de toekomst. 
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9. Case: Kunststof massaprodukt 

9.1. Algemeen 

Kunststof massaprodukten worden gekenmerkt door het feit dat ze uit kunststof vervaar
digd worden en dat ze in grote boeveelheden worden gefabriceerd en verkocbt. Uit deze 
bescbrijving volgen de belangrijkste zaken waar rekening mee gehouden moet worden 
tijdens het ontwerpen van dergelijke produkten: 

- Door de grote hoeveelheden, enkele duizenden tot miljoenen stuks, speelt de kostprijs 
een belangrijke rol. 

- Zelfs de kleinste besparing in materiaalkosten of produktiekosten is de moeite waard. 

- De fabricage van de produkten vindt plaats door middel van specifieke gereedschap
pen. Het ontwerpen en fabriceren van de specifieke gereedscbappen wordt uitbesteed 
aan een toeleverancier of aan een toeleveringsafdeling binnen bet eigen bedrijf. 

- De produkten worden voor de markt ontwikkeld en moeten zichzelf verkopen. 
Daardoor speelt de vormgeving, de kwaliteit en de prijs meestal een belangrijke rol 

Kenmerkend voor de meeste kunststof massaprodukten is, dat ze ontworpen worden voor 
een betrekkelijk lange produktieperiode. Bij de meeste leveranciers van dergelijke 
produkten is bet gebruikelijk dat om de een of twee jaar een nieuw model van bet 
produkt op de markt komt. De ontwerper besteedt dus relatief weinig tijd aan bet 
bedenken van nieuwe constructies. De meeste aandacht gaat uit naar bet verder ont
wikkelen en naar het aantrekkelijker en goedkoper maken van de gekozen constructie. 

Bij het ontwerpen van kunststof massaprodukten spelen vooral de activiteiten tijdens het 
bewerken en vastleggen van de informatie een belangrijke rol. Dit leidt in bet algemeen 
tot de volgende aandachtspunten: 

- Het ontwerpen van het produkt vindt plaats aan de hand van schetsen en tekeningen 
en in overleg met betrokkenen uit marketing en verkoop. Ten beboeve van dit overleg 
biedt bet voordelen als bet ontwerp wordt vastgelegd in een software prototype. 

- Aan de hand van bet software prototype kan bet produkt worden geoptimaliseerd. 

- Tijdens bet ontwerpen dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de 
fabricage door middel van specifiek gereedscbap of een specifiek produktiemiddel. 

- De exacte geometrie van bet eindprodukt dient overgedragen te worden aan de 
ontwerper van bet gereedscbap of produktiemiddel. 
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De bier bescbouwde lcunststof massaprodukten kunnen zowel samengestelde als enkel
voudige produkten zijn. 

Voorbeelden van dergelijke produkten zijn: 
- Huishoudelijke produkten als emmers en vuilnisbakken. 
- Opbergartikelen als boxen, koffers, dozen, containers en bouders. 
- Knnststof menbilair. 
- Speelgoed. 

Naast de vormgeving speelt bij veel van deze produkten ook de functionaliteit een rol. 

9.2. Kenmerken van de beschouwde produkten 

Beschrijving van bet bedrijf en de produkten 

Het hier bescbouwde bedrijf maakt deel nit van Europa's grootste ondememing, met een 
jaaromzet van ongeveer 450 miljoen gulden en 1700 medewerkers, op bet gebied van bet 
ontwerpen, vervaardigen en distribueren van kooststof consumentenprodukten. Door bet 
bedrijf worden buisbondelijke- en vrijetijdsartikelen, alsmede produkten voor doe-bet
zelvers vervaardigd. Het produktassortiment omvat onder andere: emmers, afvalbakken, 
opberg- en versbonddozen, wasmanden, opstapjes en gereedscbapkisten. 

In figuur 9.1. is een voorbeeld van een produkt gegeven, een toolbox. In dit boofdstuk 
wordt later nog nader aandacbt besteed aan deze toolbox in verband met bet aanpassen 
van de constructie. 

Bepalen van de produktkenmerken 

Hoofdkenmerken 

De bier bescbonwde produkten zijn te classificeren als: samengestelde massaprodukten 
met een eindfunctie. 
Het belangrijkste kenmerk is bierbij: massaprodukten. Dit betekent dat optimaliseren van 
bet produkt en rekening bonden met de produktie van essentieel belang is. 

Het aantal onderdelen bij samengestelde, kunststof prodnkten is meestal beperkt. Dit 
betekent, dat bij bet ontwerpen in beperkte mate rekening gebonden moet worden met de 
opbonw van bet produkt nit onderdelen. De assemblage van de verscbillende delen is van 
belang in verband met de produktiekosten. 

Het produkt beeft een eindfooctie, dit betekent dat alleen bet vervullen van die functie 
van belang is. 
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Figuur 9.1. Voorbeeld van een kunststof produkt: de toolbox. 
(CURVER BV, Goirle) 

Kenmerken uit de produktie 

De fabricagekosten spelen een grote rol. Bij bet ontwerpen dient dus zoveel mogelijk 
rekening te worden gebouden met een optimale manier van fabriceren. 
De fabricage van de bier bescbouwde kunststof massaprodukten vindt plaats door middel 
van spuitgieten. Hiervoor is bet gebruik van speciale gereedscbappen, in dit geval 
spuitgietmatrijzen, noodzakelijk. 
Aan bet software prototype kan een simulatie en een analyse van bet spuitgietproces 
worden uitgevoerd, met als doel de produktie zo effectief mogelijk te Iaten verlopen. 
In verband met de grote rol die bet produktieproces speelt, is bet aan te bevelen om de 
gereedscbapmaker in een zo vroeg mogelijk stadium bij bet ontwerpproces te betrekken. 
Op deze manier kan bet ontwerp van bet gereedscbap simultaan met bet produktontwerp 
plaatsvinden. Deze vorm van simutaneous engineering kan de produktietijd aanzienlijk 
verkorten. 

Kenmerken uit de vonn 

Bij kunststof massaprodukten speelt de vormgeving een essentiele rol en deze wordt 
meestal door of in overleg met industriele vormgevers vastgelegd. 
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Kenmerken uit hergebruik van informatie 

Bij bet begin van bet ontwerpproces kan bestaande infonnatie uit een modellenbestand 
worden opgebaald, zodat bepaalde produkten eventueel kunnen worden aangepast. 
De geometriscbe infonnatie voor de produkten wordt doorgegeven aan de toeleverancier 
die de matrijs gaat ontwerpen. 
Ten behoeve van de presentatie van bet produkt, op de verpakking of in een catalogus, 
kan een mooi plaatje van bet produkt nodig zijn. 

Kenmerken uit technische eigenschappen 

Bij kunststof massaprodukten kunnen de volgende zaken een rol spelen: 
- Het optimaliseren van de hoeveelheid benodigd materiaal met behoud van voldoende 

sterkte en stijtheid. 
- Infonnatie over de eigenscbappen van mogelijke materialen. 
- Berekenen of analyseren van de sterkte en stijtheid ter controle achteraf. 

9.3. Bepalen van de werkwijze en middelen 

Uit de beschrijving van de kenmerken is, via de tabellen in hoofdstuk 7, een overzicht 
samen te stellen van de werkwijzen en middelen. Dit gebeurt op de manier die is 
aangegeven in de tabellen 8.4, 8.5 en 8.6. 
De globale overzichten van de werkwijzen en de middelen zijn weergegeven in de 
tabellen 9.1, 9.2 en 9.3. 

Vergaren van informatie bij 
kunststof massaprodukt 

Werkwijzen Middelen 

Gebruik van tekeningen Tekeningbeheersysteem 

Toepassen concurrent engineering Centrale produktdatabase 

Tabel 9.1. Werkwijzen en middelen bij bet vergaren van informatie. 
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Bewerken van infonnatie bij 
kunststof massaprodukt 

Werkwijzen Middelen 

Aanmaken software prototype 3D solid modelling-systeem 

Analyseren op sterkte, stijtbeid EEM -programma 

Optimaliseren constructie EEM-programma 
Optimalisatieprogramma 

Visualiseren produkt 3D CAD-pakket, solid modeller 
Interface naar visualisatiepakket 

Tabel 9.2. Werkwijzen en middelen bij het bewerken van informatie. 

Vastleggen van informatie bij 
kunststof massaprodukt 

Werkwijzen Middelen 

T.b.v. concurrent engineering Centrale produktdatabase 

Beoordeling of presentatie 3D CAD-systeem 

Communicatie toeleverancier Interface uit CAD-systeem 

Plaatjes voor catalogi 3D CAD-systeem 
Interface naar presentatiepakket 

Tabel 9.3. Werkwijzen en middelen bij het vastleggen van informatie. 

Evaluatie en combinatie van werkwijzen en middelen 

Bij het evalueren van de gegevens uit de voorgaande tabellen gelden de volgende 
overwegingen: 

- Bij het vergaren van informatie. 

Case: 

Hergebruik van gegevens uit bestaande tekeningen komt voor bij het aanpassen 
van constructies of details in bestaande produkten. Archiveren van de tekeningen 
in een toegankelijk tekeningbeheersysteen is dus zonder meer van toepassing. 
Het toepassen van concurrent engineering is van belang als er een duidelijk 
samenwerkingsverband bestaat met een bepaalde gereedschapmak:er. De gereed-
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schapmaker zou dan alvast met bet ontwerpen van de matrijs kunnen starten, als 
de ontwikkeling van bet produkt nog plaatsvindt. Mede gezien de lage frequentie 
waarmee nieuwe produkten worden ontworpen, is dit aspect bier niet aan de orde. 

- Bij bet bewerken van informatie. 
Het aanmaken van een software prototype met behulp van een 3D solid model
ling-systeem, is van belang in verband met evaluatie van de vormgeving en bet 
uitvoeren van analyses. 
Het analyseren op sterkte en stijtbeid met behulp van een EEM-programma Ievert 
duidelijk voordelen op, zoals uit de uitwerking van bet voorbeeld in paragraaf 9.4. 
zal blijken. 
Optimaliseren van de constructie kan, door gebruikmaking van bet genoemde 
EEM-programma, plaatsvinden door bet aanpassen van de vorm of bet materiaal 
en bet analyseren van de eigenschappen. Een speciaal optimalisatieprogramma 
heeft in dit verband weinig zin, gezien het geringe aantal nieuw te ontwerpen 
produkten. 
Visualisatie is van belang in verband met de evaluatie van de vormgeving en de 
presentatie van plaatjes. 

Bij bet vastleggen van informatie. 
Hier is vooral de communicatie met de gereedschapmaker van belang. De 
geometric kan met behulp van een interface rechtstreeks worden overgebracht 
naar bet CAD-systeem van de gereedschapmaker. 

Aan de hand van de voorgaande overwegingen kunnen nu de te volgen werkwijze en de 
bijbehorende middelen worden samengevat. Dit is weergegeven in bet overzicht in tabel 
9.4. 

Werkwijze en middelen bij bet 
ontwerpen van een kunststof massaprodukt 

Werkwijzen Middelen 

Gebruik bestaande tekeningen Tekeningbeheersysteem 

Aarunalren software prototype 3D solid modelling-systeem 

Analyseren op sterkte, stijtbeid EEM-programma 
Optimaliseren constructie 

Visualiseren produkt 3D solid modeller-systeem 
Interface naar visualisatiepakket 

Communicatie toeleverancier Interface uit CAD-systeem 

Tabel9.4. Werkwijzen en middelen bij een kunststof massaprodukt. 
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9.4. Herontwerp van de toolbox 

Beschrijving van bet probleem 

De toolbox, te zien in figuur 9.1., bestaat uit een opbergdoos, een deksel en een speciaal 
sluitsysteem voor bet deksel. 
Bij bet berontwerp van de toolbox wordt vooral aandacbt besteed aan een nieuwe 
uitvoering van bet sluitsysteem, de zogenaamde 'Latch-Link'. In de oude constructie 
bevond zich in bet sluitsysteem een stalen pen. Het nadeel biervan was: extra montage
week. De bedoeling is dat de nieuwe uitvoering van bet sluitsysteem gebeel uit kunststof 
wordt vervaardigd. Deze aanpassing wordt in het herontwerp gemtegreerd. 
In figuur 9.2. is de constructie van de nieuwe uitvoering van de 'Latch-Link' weergege
ven. 

ISOMETRIC VIEW 
ASSEMBLY latch, link and base 

SCALE I: I· 

Figuur 9.2. Vooraanzicbt van bet sluitsysteem van de toolbox [28]. 
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Uitvoering van bet berontwerp 

Centraal bij bet berontwerp staat bet 3D modelleren en bet analyseren van de sluitcon
structie. Hierbij is gebruik gemaakt van software prototyping met bebulp van een 3D 
CAD-systeem. 
Omdat de oude uitvoering vergeleken moest kunnen worden met de nieuwe, is ook van 
de oude uitvoering een 3D model aangemaakt (van de oude uitvoering waren aileen 2D 
tekeuingen beschikbaar). Dit 3D model was nodig om een analyse met behulp van bet 
EEM-pakket uit te kunnen voeren. Deze analyse is zowel op de oude alsop de nieuwe 
constructie van de sluiting uitgevoerd. 
Op de oude en op de nieuwe constructie is bovendien een trekproef uitgevoerd om de 
resultaten uit de analyses te controleren. 

Uit de analyses blijkt dat de spanningen, die in de nieuwe versie optreden, beduidend 
lager zijn dan in de oude versie van de constructie. Uit de interpretatie van de analyse
resultaten, in combinatie met de resultaten van de trekproef, was af te leiden dat de 
nieuwe uitvoering aan de gestelde eisen zal voldoen. 

De resultaten van een van de analyses aan de klep van de nieuwe constructie is weerge
geven in figuur 9.3. 

Figuur 9.3. Resultaat van eeu analyse van de klep [28]. 
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9.5. Conclusies ten aanzien van de ontwerpstrategie 

Bij bet uitvoeren van dit project werd binnen bet bedrijf de aandacbt vooral gericbt op 
mogelijkheden, die bij bet uitvoeren van bet ontwerpproces werden geboden door de 
combinatie van bet gebruik van een 3D solid modeller met een EEM-pakket voor bet 
uitvoeren van sterkte- en stijfheidsanalyses. 

Speciale aandacbt was er ook voor de wijze waarop de geometriscbe informatie kon 
worden uitgewisseld tussen bet CAD-pakket en bet EEM-pakket. Door bet ontwikkelen 
van een directe koppeling tussen beide pakketten was bet mogelijk om volume-modellen 
uit te wisselen. 

Ten aanzien van bet werken met een EEM-pakket bij kunststof produkten blijkt een 
probleem op te treden doordat de kunststof produkten worden gekenmerkt door een grote 
boeveelheid radii. Hierdoor blijken relatief veel elementen nodig te zijn om voldoende 
nauwkeurige resultaten te verkrijgen. Dit kost dan veel rekentijd. Door bet model te 
vereenvoudigen wordt bet aantal elementen en de rekentijd weliswaar verminderd, maar 
dit gaat dan weer ten koste van de nauwkeurigheid van de resultaten. Als mogelijkheid 
om dit probleem te voorkomen is aanbevolen om de capaciteit van de hardware uit te 
breiden, waardoor de rekentijden aanvaardbaar kunnen worden. 

Het bedrijf concludeerde dat in een vroeg stadium al inzicbt gekregen kan worden in de 
liggiDg van de zwakke punten in een constructie. In de toekomst zullen de resultaten van 
de analyses worden gebruikt bij bet optimaliseren van nieuwe produkten of bij bet 
verbeteren van delen van bestaande produkten. 
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10. Case: Maaimachines 

10.1. Serieprodukten in bet algemeen 

De in deze case behandelde produkten kunnen worden omschreven als: samengestelde 
serieprodukten met een eindfunctie. 

Bij produkten voor seriefabricage is de te volgen ontwerpstrategie voor een belangrijk 
deel afhankelijk van de grootte van de serie. In bet algemeen kan worden gesteld, dat bet 
nut van optimalisatie van bet produkt toeneemt met bet toenemen van de seriegrootte. 
Een dergelijke optimalisatie kan dan worden uitgevoerd met behulp van een softwarema
tig prototype en een analyseprogramma. 

Samengestelde produkten die, in diverse varianten en op bestelling, voor een opdrachtge
ver zijn te leveren, kunnen op een modulaire manier worden opgebouwd. 

Als bet om produkten gaat die geleverd worden in dezelfde vorm, maar met stapsgewijs 
of continue toenemende afmetingen, Ievert bet veel voordeel op als vooraf een database 
wonlt aangemaakt waarin de produkten of onderdelen parametrisch zijn opgeslagen. 

Worden de produkten of de onderdelen ervan door middel van numeriek bestuurde 
machines gefabriceerd, dan kan de informatie voor bet uitvoeren van de besturing 
parametrisch worden aangemaakt, en voor een bepaalde variant van bet produkt of 
onderdeel rechtstreeks uit de produktgeometrie worden gegenereerd. 

Wordt de fabricage van de maakdelen uitbesteed, dan is een duidelijke specificatie van 
de betreffende maakdelen door middel van produktietekeningen noodzakelijk. 

Produkten voor seriefabricage komen in veel werktuigbouwkundige bedrijfstakken voor. 
De bier behandelde case is afkomstig uit de machine- en apparatenindustrie. 

10.2. Maaimachines en slootreinigingsmachines 

De produkten die bet bedrijf uit deze case, Coover Machines BV te Dussen, maakt, zijn 
in bet algemeen te omschrijven als varende en rijdende machines voor bet onderhouden 
van sloten en bermen. De uit te voeren werkzaamheden met deze machines bestaan 
grotendeels uit: maaien, vegen, verzamelen, slootreinigen en baggeren. De machines 
worden uitgevoerd als zelfrijdend of ze worden op een boot of tractor geplaatst. 
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V oorbeelden van geleverde produkten zijn: 

- Maai-, veeg- en verzamelboten voor bet onderhouden van taluds en bet reinigen van 
sloten. 
De boten zijn in drie standaard breedten en in verschillende motorvennogens te 
leveren. Op de boten zijn verschillende units voor maaien, vegen, verzamelen en 
baggeren te monteren. Voor baggerwerkzaamheden zijn tevens hydraulisch verstelbare 
steunpoten aan te brengen. 

- Slootreinigingsmachines voor opbouw op een tractor. 
Op een bestaande tractor kunnen diverse units voor maaien en harken worden 
gemonteerd. 

- Zelfrijdende slootreinigingsmachines voor bet werken op smalle paden. 
Deze zijn in diverse uitvoeringen te leveren, rijdend op wielen of op rupsbanden, met 
units voor maaien en harken en eventueel voorzien van steunwielen. 
In figuur 10.1. is een dergelijke machine weergegeven. 

Figuur 10.1. Slootreinigingsmachine. (Conver Machines BV, Dussen). 

Deze machine is ontwikkeld voor bet onderhoud van sloten vanaf smalle schouwpaden. 
De wielen worden onatbankelijk van elkaar hydraulisch aangedreven. De steunwielmast 
kan in verschillende posities worden geplaatst. De speciale aanbouw van de werkmasten 
maakt aile voorkomende maai- en harkwerkzaamheden mogelijk. 
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Het mak:en van de casco's voor de boten en de onderstellen voor de zelfrijdende 
machines wordt uitbesteed aan toeleveranciers. Ook bet mak:en van plaatwerkonderdelen, 
via knippen en zetten, wordt uitbesteed. 
De dieselmotoren en hydraulische componenten worden ingekocht. De hydraulische 
cilinders worden zelf gemaak:t. 

Karak:teristiek voor aile machines uit bet leveringsprogramma is, dat ze ruwweg bestaan 
uit drie delen: 
- Het onderstel. 
- De aandrijving en besturing. 
- De verschillende werkmodulen. 

Voor bet uitvoeren van de verschillende werkzaamheden zoals maaien, vegen, verzame
len, baggeren en afsteunen zijn diverse werkmodulen aan te bouwen. 
Kenmerkend voor de constructie van deze werkmodulen is: 
- De manier van werken van een bepaalde module is altijd hetzelfde. 
- De afmetingen van bepaalde onderdelen, zoals maaibalken en laders, hebben een 

beperkt aantal standaard afmetingen. 
- De afmetingen van andere onderdelen, zoals de masten, zijn variabel en naar wens 

van de klant te leveren. 

10.3. Kenmerken van de beschouwde produkten 

Het betreft bier samengestelde serieprodukten met een eindfunctie. Dit zijn produkten die 
in beperkte aantallen worden geproduceerd, uit meerdere delen zijn samengesteld en 
zelfstandig een functie uitoefenen. 

Per jaar worden ongeveer 40 machines geleverd. De machines zijn in principe opge
bouwd uit standaard modulen van diverse afmetingen en vermogens. De klant bepaalt 
zelf welke machine met welke werkmodulen hij wil hebben. Bepaalde afmetingen van de 
werkmodulen zijn geheel naar wens van de klant te leveren. 

De machines bevatten veel koopdelen en veel standaard delen. Deze delen zijn gedeelte
lijk op voorraad. Het casco voor bet onderstel (boot of voertuig) wordt door toeleveran
ciers gemaak:t net als veel delen van bet overige plaatwerk. Verschillende maak:delen 
worden in bet bedrijf zelf gemaak:t. De montage vindt geheel plaats in bet bedrijf. 

Op wens van de klant kunnen ook technische aanpassingen plaatsvinden aan de afmetin
gen van de standaard delen. 
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Bepalen van de produktkenrnerken 

Hoofdkenmerken 

De maaimachines zijn in de eerste plaats serieprodukten, waarbij een aantal essentiele 
onderdelen standaard in verschillende concrete afmetingen wordt geleverd. Verder is bet 
mogelijk dat de betreffende onderdelen naar wens van de klant worden aangepast. 

Daarnaast betreft bet samengestelde produkten. Dit betekent dat bij bet ontwerpen 
rekening gehouden moet worden met de opbouw van bet produkt uit onderdelen. Hierbij 
spelen zaken als onderdelenbibliotheken, bet gebruik van koopdelen en assemblage
aspecten een rol. 

Het produkt heeft een eindfunctie, die meestal samengesteld is uit verschillende deelfunc
ties. 

Kenmerken uit de produktie 

De fabricage van sommige delen wordt uitbesteed. 
Bij bet gebruik van koopdelen dient rekening te worden gehouden met de afmetingen 
van de koopdelen, zoals die verkrijgbaar zijn. 

Kenmerken uit de vorm 

De vormgeving van de produkten speelt een ondergeschikte rol. 

Kenmerken uit hergebruik van injormatie 

Bij bet begin van bet ontwerpproces kan bestaande infonnatie uit een tekeningenbestand 
worden opgehaald, zodat bepaalde onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden of 
kunnen worden aangepast. 
Er wordt gebruik gemaakt van koopdelen. Deze kunnen uit een bibliotheek worden 
opgehaald. 
De afmetingen van veel onderdelen kunnen varicren bij gelijkblijvende vorm. Van deze 
onderdelen wordt een hestand aangemaakt, waarin aile gegevens parametriscb zijn 
opgeslagen. 

Ten behoove van de klant en voor gebruik bij de montage wordt bij elke machine een 
onderdelenboek geleverd. In dit onderdelenboek zijn aile constructiedelen in exploded 
view weergegeven. 
Het aanmaken van een onderdelenboek vergt relatief veel werk; in bet onderdelenboek 
van bijvoorbeeld een maaiboot staan ruimtelijke tekeningen van zo'n 400 onderdelen. 
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Een voorbeeld van een exploded view van een maaikorf uit bet onderdelenboek is te zien 
in figuur 10.2. 

Figuur 10.2. Exploded view van een maaikorf. (Coover Machines BV, Dussen). 

Kenmerken uit technische eigenschappen 

Sommige onderdelen worden berekend op sterkte, stijfbeid of Ievensduur. Dit gebeurt op 
analytische wijze. 
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10.4. Bepalen van de werkwijze en middelen 

Uit de beschrijving van de kenmerken is, via de tabellen in boofdstuk 7, een overzicbt 
samen te stellen van de werkwijzen en middelen. Dit gebeurt op de manier zoals is 
aangegeven in de tabellen 8.4, 8.5 en 8.6. 
De globale overzicbten van de werkwijzen en de middelen zijn weergegeven in de 
tabellen 10.1, 10.2 en 10.3. 

Vergaren van informatie 
bij maaimachines 

Werkwijzen Middelen 

Gebruik van bestaande tekeningen Tekeningbebeersysteem 

Gebruik van bibliotheek met koopdelen Onderdelenbibliotheek 
Module voor aanmaak bibliotheek 

Gebruik van bestanden met Databestand 
geparameteriseerde onderdelen Module voor aanmaken parametrische 

onderdelen 

Tabel 10.1. Werkwijzen en middelen bij bet vergaren van informatie. 

Bewerken van informatie 
bij maaimachines 

Werkwijzen Middelen 

Aanmaken software prototype 3D solid modelling-systeem 

Gebruik: onderdelenbestanden Onderdelenbibliotheek, -bestand 

Samenstellingen opbouwen Assembly Modelling-module 

Simulatie bewegingen Solid modeller 
Simulatie montage Solid modeller 

Tabel 10.2. Werkwijzen en middelen bij bet bewerken van informatie. 
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Vastleggen van informatie 
bij maaimacbines 

Werkwijzen Middelen 

Arcbiveren Tekeningbebeersysteem 
Onderdelenbibliotheek 

Doorgeven geometrie naar CAM Koppeling CAD/CAM 

Exploded views voor montage of 3D CAD-systeem 
bandleiding Module voor exploded views 

Tabel 10.3. Werkwijzen en middelen bij bet vastleggen van informatie. 

Evaluatie en combinatie van werkwijzen en middelen 

Bij bet evalueren van de gegevens uit de voorgaande tabellen, gelden de volgende 
overwegingen: 

- Bij bet vergaren van informatie. 
Hergebruik van gegevens uit bestaande tekeningen komt voor bij bet aanpassen 
van constructies of details in bestaande produkten. Arcbiveren van de tekeningen 
in een toegankelijk tekeningbebeersysteem is dus zonder meer van toepassing. 
Een deel van de gebruikte onderdelen bestaat uit koopdelen. Het gebruik van een 
bibliotheek met koopdelen is dus van toepassing. De meeste onderdelen voor deze 
bibliotheek zullen door bet bedrijf zelf moeten worden aangemaakt, daarom is een 
module voor bet opzetten van een bibliotheek bij bet gebruikte CAD-systeem 
gewenst. 
Bestanden met zelf gemaakte, geparameteriseerde onderdelen zijn van essentieel 
belang omdat er veel gewerkt wordt met maakdelen, die in verscbillende afmetin
gen kunnen worden aangepast. 

- Bij bet bewerken van informatie. 

Case: 

Het werken met een 3D solid modeller zou een mogelijkheid zijn. Gezien de aard 
van de produkten, de werkwijze en de wijze waarop de gegevens worden aange
maakt voor de fabricage en ten beboeve van bet onderdelenboek, kan bier zonder 
meer optimaal gewerkt worden met een 2D CAD-systeem. 
De reeds genoemde onderdelenbibliotheek, die voor bet ontwerpen in dit bedrijf 
een belangrijke rol speelt, kan ook worden opgezet binnen een 2D CAD-pakket. 
V oor bet opbouwen van de samenstelling met Assembly Modelling, voor bet 
simuleren van mogelijke bewegingen en voor bet simuleren van de montage is een 
3D pakket nodig. Aangezien daar niet voor wordt gekozen, vervallen deze 
wensen. 
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- Bij bet vastleggen van infonnatie. 
Het archiveren van de tekeningen en de aangemaakte onderdelen is van belang. 
Het doorgeven van infonnatie via een CAD/CAM-koppeling, is niet van toepas
sing aangezien de fabricage van de maakdelen, zowel in bet eigen bedrijf als bij 
de toeleveranciers, geschiedt aan de hand van 2D tekeningen op papier. 
Het aanmaken van alle onderdelen in exploded views voor het onderdelenboek is 
van groot belang. Dit betekent dat het gebruikte 2D CAD-systeem over een 
ge'integreerde module dient te beschikken, waarmee met weinig moeite de 
ruimtelijke weergaven voor bet onderdelenboek kunnen worden aangemaakt. 

Aan de hand van de voorgaande overwegingen kan nu de te volgen werkwijze met de 
bijbehorende middelen worden samengevat in bet overzicht in tabel 10.4. 

Werkwijze en middelen 
bij bet ontwerpen van maaimachines 

I Werkwijzen I Middelen I 
Gebruik bestaande tekeningen Tekeningbeheersysteem 

Aanmaken tekeningen 2D CAD-systeem 

Gebruik koopdelenbibliotheek Onderdelenbibliotheek 
Gebruik geparameteriseerde onderdelen Module voor bet aanmaken van 

parametrische onderdelen 

Exploded views onderdelenboek Module voor exploded views 

Tabell0.4. Werkwijzen en middelen bij maaimachines. 

10.5. Conclusies ten aanzien van de ontwerpstrategie 

De machines voor het onderhouden van sloten en bennen worden in verschillende 
uitvoeringen aangeboden. De klant kan aan de hand van deze uitvoeringen zelf een 
eigen, modulair opgebouwde machine samenstellen. Bovendien zijn er ruime mogelijk
heden aanwezig om van de standaard afmetingen af te wijken. 

De volgende punten zijn essentieel voor de te volgen ontwerpstrategie: 

- Ontwerpen met behulp van een 2D CAD-systeem. 
Het steeds opnieuw aanmaken van tekeningen die grotendeels op elkaar lijken, vraagt 
om automatisering met behulp van een CAD-systeem. 
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- Door bet gebruik van een CAD-systeem te combineren met een onderdelenbestand, 
kan bet opzetten van een tekening nog sneller en met een geringere kans op fouten 
worden uitgevoerd. fu bet opzetten van een dergelijk onderdelenbestand dient uiteraard 
eerst veel tijd te worden gemvesteerd. Deze investering wordt ecbter later ruimschoots 
terugverdiend. 

- Van groot belang voor bet bedrijf is bet maken van een onderdelenboek bij elke 
afgeleverde machine. In dit onderdelenboek is in detail elk onderdeel uitgewerkt in de 
vonn van een ruimtelijk exploded view. Door bet gebruik van een in bet 2D CAD
systeem ge'integreerde module voor bet aanmaken van ruimtelijke exploded views, 
wordt bier een behoorlijke werktijdverkorting en kwaliteitsverbetering verkregen. 

Om een indruk te geven van de complexiteit van een dergelijk exploded view is een 
voorbeeld gegeven in figuur 10.3. 

Figuur 10.3. Exploded view (Conver Machines BV, Dussen). 
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11. Case: Spuitgietmatrijzen 

11.1. Kenmerken van spuitgietmatrijzen 

Spuitgietmatrijzen bebben als functie bet in grote massa produceren van kunststof 
produk:ten. De geometriscbe infonnatie van bet kunststof eindprodukt ligt meestal gebeel 
vast en wordt aangeleverd door de opdracbtgever. 
Uitgebreide infonnatie over bet maken van produkten door middel van spuitgieten en de 
daarmee samenhangende problematiek ten aanzien van bet construeren van spuitgietma
trijzen, is bescbreven in literatuur [29]. 

Door bet aparte karakter van bet ontwerpen van matrijzen, de manier van werk:en is 
praktiscb altijd betzelfde maar de vonnen van de te maken eindprodukten varieren sterk, 
zal, na bet uitwerken van de ontwerpstrategie, in de paragrafen 11.3., 11.4 en 11.5., 
uitgebreid aandacbt worden gescbonken aan bet tot stand komen van matrijzen. 

Bepalen van de produktkenmerken 

Hoofdkenmerken 

Specifieke gereedscbappen als spuitgietmatrijzen zijn samengestelde enkelstuksprodukten 
met een specifieke produktiefunctie. Bij dergelijke produkten ligt bet accent vooral op 
functionaliteit, kwaliteit en levensduur. De vonngeving is hieraan ondergeschikt. 

De specifieke produktiefunctie bestaat uit bet vormgeven aan een eindprodukt, waarbij de 
geometrie van dit produkt en bet uit te voeren produktieproces door de ontwerper van bet 
eindprodukt al is bepaald. 

De seriegrootte is enkelstuks. Spuitgietmatrijzen worden ontworpen en gemaakt om als 
gereedscbap een specifiek produkt te produceren. 

Daarnaast betreft bet een samengesteld produkt. Dit betekent dat bij bet ontwerpen 
rekening gebouden moet worden met de opbouw van bet produkt uit onderdelen. Hierbij 
spelen zaken als onderdelenbibliotheken, bet gebruik van koopdelen en assemblage
aspecten een rol. 

Kenmerken uit de produktie 

Bij samengestelde produkten bestaat een deel van de voorbereiding van de produktie uit 
bet opdelen van bet produkt in maakdelen en koopdelen. 
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De maakdelen worden meestal in bet eigen bedrijf vervaardigd. Voor bet fabriceren van 
de maakdelen uit samengestelde enkelstuksprodukten, worden in bet algemeen universele 
gereedschappen en produktiemiddelen gebmikt. De werkwijze kan dan verder worden 
geoptimaliseerd door gebmik te maken van een CAD/CAM-koppeling of van een 
gemtegreerd CAD/CAM-systeem. Dit voorkomt extra werk en vermindert de kans op 
fouten. 

Omdat er bij bet gebmik van koopdelen rekening dient te worden gebouden met de 
afmetingen van de koopdelen zoals die verkrijgbaar zijn, is bet van belang dat de 
ontwerper kan bescbikken over de geometrische en technische informatie van de 
koopdelen in de vorm van een onderdelenbibliotheek. 

Bij bet bewerken van de vormholten kan gebmik gemaakt worden van speciale bulpmid
delen zoals vonkdoorns. De geometrie van dergelijke vonkdoorns wordt weer direct 
afgeleid nit de aangeleverde geometrie van bet eindprodukt. 

Kenmerken uit de vorm 

De vormgeving speelt bij spuitgietmatrijzen een ondergescbikte rol. Er moet aileen 
rekening worden gehouden met de buitenafmetingen. Deze moeten namelijk zodanig zijn, 
dat de matrijs in een spuitgietmachine van een bepaalde capaciteit past. 

Kenmerken uit hergebruik van informatie 

Als de opdracbtgever bescbikt over de geometrische produktinformatie in de vorm van 
een CAD-file, ligt recbtstreekse overdracht van deze informatie voor de hand. Als de 
opdracbtgever en de gereedschapmaker niet over hetzelfde CAD-systeem bescbikken, is 
een interface tussen beide systemen noodzakelijk. 
Als gebmik wordt gemaakt van koopdelen, kunnen deze uit een bibliotheek worden 
opgebaald. 
De geometriscbe informatie voor maakdelen wordt doorgegeven via een CAD/CAM
koppeling. 

Kenmerken uit technische eigenschappen 

Kennis van de materiaaleigenschappen van matrijsonderdelen is noodZakelijk in verband 
met een goede werking en de levensduur van de matrijs en in verband met de gewenste 
oppervlaktegesteldheid van bet eindprodukt. 
Het berekenen of analyseren van de sterkte en de stijfheid van verscbillende matrijson
derdelen kan nodig zijn voor de controle van de techniscbe eigenschappen. 
Een analyse en simulatie van bet spuitgietproces geeft, in de softwarefase, al inzicht in 
bet functioneren van de matrijs. 
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11.2. Bepalen van de werkwijze en middelen 

Uit de beschrijving van de kenmerken is, via de tabellen in hoofdstuk 7, een overzicht 
samen te stellen van de werkwijzen en middelen. Dit gebeurt op de manier zoals is 
aangegeven in de tabellen 8.4, 8.5 en 8.6. 
De globale overzichten van de in aanmerk:ing komende werkwijzen en de middelen zijn 
weergegeven in de tabellen 11.1, 11.2 en 11.3. 

Vergaren van informatie 
bij spuitgietmatrijzen 

Werkwijzen 

Aangeleverd krijgen van geometrische 
informatie 

· van bibliotheek met koopdelen 

Middelen 

Interface met andere CAD-systemen 

Onderdelenbibliotheek 

Centrale produktdatabase 

Tabel11.1. Werkwijzen en middelen bij bet vergaren van informatie. 

Bewerken van informatie 
bij spuitgietmatrijzen 

Werkwijzen Middelen 

Aanmaken software prototype 3D solid modelling-systeem 

Gebruik onderdelenbestanden Onderdelenbibliotheek, -bestand 

~~stellingen opbouwen Assembly Modelling-module 

Analyseren op sterkte, stijfheid Analytische berekeningsprogramma' s 
EEM-programma 

Analyseren spuitgietproces EEM-programma met module 

Simulatie bewerkingen Gei'ntegreerd CAD/CAM -pakket 

Gebruik fabricage-features Module voor aanmaken features 

Gebruik van applicatieprogramma' s Applicatieprogramma' s 

Tabel11.2. Werkwijzen en middelen bij bet bewerken van informatie. 
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V astleggen van infonnatie 
bij spuitgietmatrijzen 

Werkwijzen Middelen 

T.b.v. concurrent engineering Centrale produktdatabase 

Arcbiveren Tekeningbebeersysteem 
Onderdelenbibliotheek 

Doorgeven geometrie naar CAM Interface nit CAD-systeem 
Koppeling CAD/CAM 

Exploded views voor montage 3D CAD-systeem 
Module voor exploded views 

Tabel 11.3. Werkwijzen en middelen bij bet vastleggen van infonnatie. 

Evaluatie en combinatie van werkwijzen en middelen 

Bij bet evalueren van de, in de voorgaande tabellen gegeven overzicbten ten aanzien van 
de mogelijke werkwijzen en middelen bij bet ontwerpen van spuitgietmatrijzen, is 
uitgegaan van de situatie in de Nederlandse bedrijven. Uit contacten met een aantal 
bedrijven en nit de studies in [30], [31] en [32] ontstond een realistiscb beeld met 
betrekking tot dena te streven 'ideale situatie'. 
Het gebruik van EEM-pakketten voor bet uitvoeren van sterkte- en stijfheidsanalyses of 
analyses van bet spnitgietproces beboort op bet ogenblik (in de praktijk) niet tot de reele 
mogelijkheden. Hetzelfde geldt ten aanzien van de mogelijkheden voor concurrent 
engineering, assembly modelling en het gebruik van fabricage-featnres. 

Bij bet evalneren van de gegevens nit de voorgaande tabellen, gelden de volgende 
overwegingen: 

- Bij bet vergaren van infonnatie. 
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Als de geometrie van het te spuiten eindprodukt in CAD-formaat wordt aangele
verd door de opdracbtgever, wordt dubbel tekenwerk vermeden. Bovendien wordt 
voorkomen dat er fouten gemaakt worden bij bet interpreteren en overnemen van 
de gegevens. 
Een deel van de gebruikte onderdelen bestaat nit koopdelen. Het gebruik van een 
bibliotheek met koopdelen is dus van toepassing. In 2D vorm worden dergelijke 
bibliotheken door de leveranciers van de onderdelen aangeleverd. Wordt gebruik 
gemaakt van 3D onderdelen, dan zullen de bibliotheken door bet bedrijf zelf 
moeten worden aangemaakt. 
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- Bij het bewerken van infonnatie. 
Bij bet bewerken van infonnatie is bet werken met een solid modeller ideaal. In 
de praktijk blijft bet bewerken van informatie vaak beperkt tot het werken met 2D 
CAD-systemen. 
De onderdelenbibliotheek speelt een belangrijke rol. 
Door simulatie van de bewerkingen kan een positieve bijdrage geleverd worden 
aan de uitvoering van de werkvoorbereiding. 
Ten aanzien van de speciale applicatieprogramma's voor bet ontwerpen van 
matrijzen geldt, dat voor dergelijke programma's goede toekomstmogelijkheden 
worden gezien. Een belangrijk deel van bet ontwerpproces verloopt immers 
volgens vastliggende regels. Omdat deze programma's pas zeer recent op de 
markt zijn gekomen, worden ze bij deze evaluatie ecbter niet meegenomen. 

- Bij bet vastleggen van infonnatie. 
Het archiveren van de tekeningen en de aangemaakte onderdelen is van belang. 
Het doorgeven van infonnatie via een CAD/CAM-koppeling of een interface uit 
bet CAD-systeem, speelt een belangrijke rol bij bet bewerken van onderdelen van 
matrijzen. 
Het aanmaken van de onderdelen in exploded views ten behoeve van de montage 
kan een belangrijke ondersteuning bij bet montageproces betekenen. 

Aan de hand van de voorgaande overwegingen kan nu de te volgen werkwijze met de 
bijbeborende middelen worden samengevat in bet overzicbt in tabel 11.4. 

W erkwijze en middelen bij 
bet ontwerpen van spuitgietmatrijzen 

Werkwijzen Middelen 

Aangeleverd krijgen van Interface met ander CAD-systeem 
geometriscbe infonnatie 

Aanmaken software prototype 3D solid modelling-systeem 
Aanmaken ontwerptekeningen 2D CAD-systeem 

~~ onderdelenbestanden Onderdelenbibliotheek, -hestand 

Simulatie bewerkingen Gemtegreerd CAD/CAM -pakket 

Doorgeven geometrie naar CAM Interface uit CAD-systeem 
Koppeling CAD/CAM 

Exploded views voor montage 3D CAD-systeem I module 2D 

Archiveren Tekeningenbestand 

Tabel 11.4. Werkwijzen en middelen bij spuitgietmatrijzen. 

Case: Spuitgietmatrijzen 155 



11.3. Totstandkoming van de matrijs 

Het ontwerpen en produceren van een spuitgieunatrijs gescbiedt in een aantal opeenvol
gende processtappen: de opdracht, bet ontwerpen van de matrijs, de werkvoorbereiding 
en de planning, de fabricage van de maakdelen, de assemblage, bet testen en de 
uitlevering aan de klant. De fasen die direct samenhangen met de te volgen ontwerpstra
tegie zullen in deze paragraaf bebandeld worden. 

De opdracht 

Van bet kunststof eindprodukt kan de opdracbtgever de geometrische vorm op verschil
lende manieren aanleveren: 
- Als globaal idee (schets), dat samen met de opdracbtgever nader wordt uitgewerkt. 
- Als model of prototype. 
- Als 2D tekening op papier. 
- Als 2D CAD-tekening in een file. 
- Als 3D CAD-model. 

Het materiaal van bet kunststof produkt ligt vast. De toleranties van bet produkt liggen 
vast of worden vastgelegd. 

De verscbillende manieren waarop uit de aangeleverde informatie de produktgeometrie, 
tot stand kan komen, is te zien in figuur 11.1. 

Het ontwerpen van de matrijs 

Uitgaande van de vormholte voor bet kunststof eindprodukt, wordt de matrijs opgebouwd 
uit diverse onderdelen. 
De onderdelen waaruit de matrijs wordt samengesteld, kunnen worden ingedeeld naar 
verscbillende functies. Essentieel bierbij is, dat bet totale aantal verschillende onderdelen 
per matrijs in de praktijk redelijk beperkt blijft. 

De onderdelen waaruit de matrijs wordt samengesteld, kunnen verdeeld worden in 
maakdelen en koopdelen waarbij, met betrekking tot de maakdelen, weer onderscbeid 
gemaakt kan worden in: 
- Maakdelen die afbankelijk zijn van bet eindprodukt. Deze delen bangen nauw samen 

met de vormholte voor bet eindprodukt. 
- Maakdelen die afbankelijk zijn van de toegepaste spuitgiettecbniek en van bet type 

matrijs. 
- Maakdelen die onafbankelijk zijn van zowel bet eindprodukt als van bet type matrijs. 

Dergelijke delen vervullen functies als koelen en uitstoten. 

Een overzicbt van bet ontwerp van de matrijs is gegeven in figuur 11.2. 
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Tot stand komen produktgeometrie 

I Opdracht I 
·Idee I sebets ]-

• Model/ protGtype 

- 2D telrMiniJ 

-2DCAD-tetening 

- 3D CAD-model 

I 3D produktgeometriel 

Aanmaken 

Omzetten I opnieuw maken 

Omzetten I overnemen 

Figuur 11.1. Totstandkoming van de produktgeometrie. 

3D Produkt

geometrie 

Ontwerp matrijs 

Maakclelen 

Koopdelen I ,. ( BlbHotheek J 

Figuur 11.2. Overzicht van bet ontwerp van de matrijs. 
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Overige aspecten bij bet tot stand komen van de matrijs 

Werkvoorbereiding en planning 

Aan de hand van de stuklijsten voor de maakdelen wordt voor elk van de maakdelen 
bepaald: 
- De volgorde van de bewerkingen. 
- De wijze van bewerken. 
- De keuze van de machines. 
- De keuze van de gereedschappen. 
- De planning van de uit te voeren werkzaamheden. 

Fabricage 

De bewerkingen worden op conventionele of op NC-bestuurde machines uitgevoerd. 
De maakdelen worden compleet gemaak:t. Bij sommige koopdelen zijn nog aanvullende 
bewerkingen nodig. 

Montage 

Uit de maakdelen en koopdelen wordt, aan de hand van samenstellingstekeningen of 
-modellen, de matrijs gemonteerd. 

Testen 

De matrijs wordt beproefd op een spuitgietmachine. 

Uitlevering 

Als de matrijs goedgekeurd is, eventueel na uitgevoerde correcties, vindt uitlevering aan 
de opdrachtgever plaats. 

In dit proefschrift gaat de aandacht vooral uit naar de ontwerpfase van een spuitgietma
trijs. De strategie die gevolgd moet worden bij bet ontwerpen van de matrijs, hangt 
echter duidelijk samen met de, hiervoor genoemde, overige activiteiten die plaatsvinden 
bij bet tot stand komen van de matrijs. 
De samenhang van alle activiteiten binnen de totstandkoming van de matrijs is schema
tisch weergegeven in figuur 11.3. 

In figuur 11.3. komt duidelijk naar voren dat de matrijsgeometrie in principe wordt 
opgebouwd rondom de produktgeometrie. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van standaard matrijsdelen en andere koopdelen, die uit een onderdelenbiblio
theek kunnen worden opgehaald. Op deze wijze wordt een softwarematig prototype van 
de matrijs opgebouwd. 
Vervolgens wordt bet model van de matrijs softwarematig bewerkt, waarbij de geometrie 
wordt aangepast aan de uit te voeren functies. Ook in de standaard matrijsdelen worden 
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bijvoorbeeld boringen voor koelkanalen aangebracht. Door de geometrische bewerkingen 
op deze manier uit te voeren, is de matrijsontwerper tevens verzekerd van de noodza· 
kelijke geometrische aansluitingen tussen de verscbillende onderdelen. 

Het softwarematig model van de bewerkte matrijs wordt vervolgens opgedeeld in de 
samenstellende delen. Hierbij vindt een splitsing plaats in maakdelen en koopdelen. Uit 
bet softwarematig model kan bovendien vrij eenvoudig een exploded view ten beboeve 
van de montage worden afgeleid. 
Tot slot volgt de montage, waarbij al deze delen weer samenkomen. 

Figuur 11.3. geeft duidelijk de gang van zaken weer bij het werken met een software 
prototype. 
Binnen bet informatiedomein wordt het geometriscb model eerst opgebouwd, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande produktgeometrie en de geometrie uit onderde· 
lenbibliotheken. Na de softwarematige bewerking wordt de geometrie opgedeeld in de 
verschillende, samenstellende delen, aile met hun eigen informatie. 
Vervolgens wordt overgegaan naar bet materiedomein. De koopdelen worden aangeschaft 
en de maakdelen worden gefabriceerd. Daarna volgt in bet materiedomein de samenvoe· 
ging van de verschillende delen tot de complete samenstelling van de matrijs. 

In de volgende paragraaf zal bier nader op worden ingegaan. 

Overzlcht totstandkoming matrijs 

(.:t=' /---\. 
· \ // maakdelen ''\ 

,...1 =-m-'!ne-t:.,H :::!1. H = [ ~,;-~..;:..o_ntage_....,l 

I ~\~ '- Inkoop W l~ 

(-----lio-tbee--k--J \ "" koopdelon v / 
_~len \ I 

( Exploded view f 

Figuur 11.3. Overzicbt van de totstandkoming van een matrijs. 
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11.4. Ontwerpen van de matrijs 

Uitgangspunt voor bet matrijsontwerp is bet kunststof produkt, dat met bebulp van de 
matrijs gemaakt zal worden. 
De geometrie van bet kunststof produkt bepaalt recbtstreeks de geometrie van de 
vormholten in de matrijs. Uit deze geometrie bepaalt de matrijsontwerper, vanuit zijn 
deskundigbeid en ervaring, de samenstelling (deling), de globale opbouw van de matrijs 
en bet eventueel nodig zijn van scbuiven of andere bulpconstructies. 

Bij bet opbouwen van de matrijs uit de verschillende geometriscbe onderdelen, wordt 
onderscbeid gemaakt tussen maakdelen en koopdelen. 

Maakdelen 

Hierbij wordt onderscbeid gemaakt tussen: 
- Produktatbankelijke delen. 
- Matrijsatbankelijke delen. 
- Onatbankelijk te kiezen delen. 

Produktafhankelijke delen 

De geometrie van deze delen is recbtstreeks gekoppeld aan de geometrie van bet 
produkt. Hierbij valt te deuken aan de matrijsplaten met de vormholten, kemen en 
schuiven. 
De geometrie van deze delen kan op verschillende manieren tot stand komen: 
- Direct af te leiden uit de aangeleverde 3D produktgeometrie. 
- Nieuw te ontwerpen geometrie. 
- Geometrie op te bouwen uit bestaande delen uit een bibliotheek. Dit kan op verschil-

lende manieren: 
Door reeds bestaande geometriedelen samen te stellen tot bet gewenste onderdeel. 
Door reeds bestaande geometrie, die lijkt op het onderdeel, aan te passen. 
Door bet uit een bibliotheek halen van geparametriseerde onderdelen. 

Matrijsafhankelijke delen 

De geometrie van deze delen is niet recbtstreeks gekoppeld aan de produktgeometrie, 
maar bangt grotendeels samen met een bepaald type en met bepaalde afmetingen van de 
matrijs. Hierbij kan het gaan om delen die bestemd zijn voor bet uitvoeren van de 
functies: geleiden, centreren, koelen, uitwerpen en opspannen. 
Deze delen kunnen op drie manieren worden uitgevoerd: 
- Met een vastliggende vorm en willekeurige afmetingen. Dat zijn de delen die parame

triscb op te slaan zijn in een bibliotheek. 
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- Met een vastliggende vorm en afmetingen in discrete stappen. Dat zijn de delen die in 
discrete afmetingen op te slaan zijn in een bibliotheek. Hiertoe kunnen bijvoorbeeld 
bewerkte standaard delen uit de HASCO- of DME-bestanden beboren. 

- Met een vorm die niet vastligt. Dan dient de geometric opnieuw ontworpen of gete
kend te worden. 

Onajhankelijk te kiezen delen 

De geometrie van deze delen bangt niet direct af van de matrijsgeometrie of van de 
produktgeometrie. Het kan bier gaan om delen die bestemd zijn voor de functies: koelen, 
uitwerpen, produktinformatie, bydrauliek en dergelijke. 
Deze onderdelen dienen zoveel mogelijk te worden gestandaardiseerd en beperkt in hun 
aantal. De standaard delen met verscbillende discrete afmetingen kunnen worden 
opgeslagen in een onderdelenbibliotheek en van daaruit in bet ontwerp geplaatst worden. 

Koopdelen 

Dit zijn per definitie gestandaardiseerde onderdelen of onderdelen waarvan de vorm 
vastligt, en de afmetingen uit een beperkt aantal discrete waarden gekozen kunnen 
worden. 
De koopdelen kunnen bestaan uit geleidepennen en verbindingsmiddelen, maar ook uit 
standaard plaatdelen. De koopdelen kunnen worden opgeslagen in een bibliotheek en zijn 
van daaruit te kiezen en in bet ontwerp te plaatsen. Vele van dergelijke koopdelen zijn 
uit HASCO- of DME-bestanden te balen. 

Het samenstellen van de matrijs op de gescbetste manier wordt, schematiscb weergege
ven in figuur 11.4. 

Opzetten onderdelenbibliotheek 

Zoals uit bet voorgaande blijkt, kan een groot deel van de onderdelen waaruit een matrijs 
wordt samengesteld, in parametrische of discrete vorm in een onderdelenbibliotheek 
worden opgeslagen en van daaruit in bet ontwerp of de tekening worden geplaatst. 

Bij bet opzetten van een onderdelenbibliotheek bestaan verscbillende mogelijkbeden in 
de uitvoeringsvorm; eventueel is deze vorm afhankelijk van bepaalde produkten of 
onderdelen: 
- 3D modellen. 
- 2D tekeningen. 
- Combinatie van 3D modellen en 2D tekeningen. 
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SamenstelliDg m.atrijs 

I Koopdelenl 

Figuur 11.4. De onderdelen voor de samenstelling van een matrijs. 

Niet-geometrische infonnatie 

In de onderdelenbibliotheek kan zowel voor de maakdelen als voor de koopdelen, naast 
de geometrische informatie, ook niet-geometriscbe informatie worden opgenomen. 

Bij de maakdelen kan onder andere als informatie worden opgenomen: toleranties, 
oppervlaktenauwkeurigheden, bewerkingsgegevens, materiaalsoort en een indicatie van de 
kostprijs. 

Bij de koopdelen kan als informatie worden opgenomen: stuklijstgegevens, bestelken
merk, kostprijs, lijst van leveranciers en levertijd. 

Opstellen offerte 

Afhankelijk van bet belang dat wordt toegekend aan bet snel en nauwkeurig opstellen 
van een offerte, kunnen in veel gevallen de gegevens in bet onderdelenbestand zodanig 
worden opgesteld, dat ze tevens gebruikt kunnen worden voor bet opstellen van de 
offerte. Hierbij moet wei een afweging worden gemaakt wat betreft de investering in bet 
opzetten van bet bestand, en de verwacbte opbrengst. 
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11.5. Uitwerken van de ontwerpstrategie 

Aan de hand van de gegevens uit tabel 11.4. is de ontwerpstrategie voor spuitgiebnatrij
zen verder uit te werken. 

Geometrie van bet kunststof produkt 

De produktgeometrie in 3D vonnt bet uitgangspunt voor de opbouw van de matrijs. Als 
deze geometrie niet in 3D aanwezig is, moet ze aangemaakt worden in een 3D CAD
systeem uitgaande van de aangeleverde informatie: schets, idee, tekening of model 
Uit deze geometrie is de geometrie voor de vormholten direct af te leiden. 
Bij gedeeltelijk rotatorisch symmetrische produkten bestaat bet vonndeel uit twee delen, 
waarbij bet tweede deel door spiegeling uit bet eerste kan worden verkregen. 

Bibliotbeken met onderdelen 

Gegevens voor bibliotheken met standaard matrijsdelen van bijvoorbeeld HASCO of 
DME zijn verkrijgbaar, of in bet gebruikte CAD-fonnaat zelf aan te maken uit de 
standaard gegevens. Bibliotheken met genonnaliseerde onderdelen als bouten en pennen 
zijn eveneens verkrijgbaar, of zelf aan te maken. Andere onderdelen die meennalen in de 
constructie voorkomen met dezelfde vonn maar verschillende afmetingen, zijn parame
trisch aan te maken in een bestand voor eigen onderdelen. 
Voor bet zelf opzetten van een bibliotheek met onderdelen, is een analyse over kosten en 
baten op zijn plaats. Het opzetten van een dergelijke bibliotheek zal een behoorlijke 
investering vergen. Daar staat tegenover dat bet werken vanuit die onderdelenbibliotheek 
uiteindelijk een grote verkorting van de ontwerptijd betekent. Ook de eenduidigheid en 
kwaliteit van de afgeleverde gegevens zal zonder twijfel verbeteren. 

Opbouwen software prototype uit onderdelen 

Hierbij is bet, voor de aansluitende werkvoorbereiding en fabricage, van belang om de 
delen waaruit de matrijs wordt opgebouwd in de samenstelling van bet model, als aparte 
entiteiten te behouden. Deze aparte entiteiten komen overeen met de onderdelen, zoals 
venneld in de stuklijst. 
De produktafhankelijke matrijsdelen die niet in de bibliotheek voorkomen, worden apart 
gemodelleerd in het CAD-systeem. Ook voor deze delen geldt, dat ze als aparte 
entiteiten terug te vinden moeten zijn in de samenstelling ten behoeve van de fabricage. 
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Aanpassen van de geometrie 

In bet samengestelde model van de matrijs worden op bet beeldscbenn 'bewerkingen' 
uitgevoerd, zoals bet aanbrengen van koelkanalen, het aanbrengen van boringen, bet op 
elkaar aan Iaten sluiten van geometrie van delen en bet aanpassen van delen nit de 
bibliotheek. Verder worden bewerkingsnauwkeurigheden en toleranties aangegeven. 
Indien nodig kunnen controleberekeningen of analyses met betrekking tot sterkte en 
stijflleid op de onderdelen of op de hele matrijs worden uitgevoerd. Ook is bet mogelijk 
om aan bet 30 model bewegingen te simuleren, bijvoorbeeld de bewegingen die door de 
scbuiven worden uitgevoerd. 

SamenstelUng opdelen in onderdelen 

Het opdelen van de matrijs in onderdelen geschiedt in verband met de uit te voeren 
fabricage-activiteiten en de daarop volgende assemblage. 
De gang van zaken bij bet opdelen van de matrijs in onderdelen en de processen die 
daarna met de gegevens plaatsvinden is weergegeven in figuur 11.5. 

Bewerkte 
matrijs 

Opdelen matrijs 

X:oop-

1--de~len~ ... ------i .... l = I • L..I_M_o~n~tap---' 
'( Stuldijst J Bestellen t 

Figuur 11.5. Het opdelen van de matrijs. 

Als bet softwarematig model van de matrijs gebeel is bewerkt, worden de verschillende 
delen er weer afzonderlijk, softwarematig uitgehaald. Omdat alle samenstellende delen 
als aparte entiteiten zijn aan te wijzen, kan elk bewerkt deel nu worden weergegeven in 
een detailmodel met aile bijbehorende geometriscbe en andere informatie. 
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De verschillende delen kunnen rechtstreeks opgenomen worden in de stuklijst. 
De matrijsdelen worden nu ook opgedeeld in maakdelen en koopdelen. 
Van de koopdelen is aile benodigde infonnatie bekend. Sommige oorspronkelijke 
koopdelen moeten nog een bewerking ondergaan en gelden dus verder ais maak:delen. 
Van de maakdelen kunnen de gegevens worden aangemaak:t, die nodig zijn voor de 
fabricage. Deze gegevens kunnen bestaan uit 3D-geometrie die doorgegeven wordt aan 
de werkvoorbereiding. Indien gewenst kunnen 2D tekeningen uit de 3D geometrie 
worden afgeleid voor de werkvoorbereiding. Een simulatie van een uit te voeren 
bewerkingsproces kan ondersteuning bieden bij de werkvoorbereiding. 
Ten behoeve van de montage kunnen 3D exploded views worden aangemaak:t van de 
hele matrijs, of van delen daarvan. 

Doorleiden van gegevens 

Zoais eerder aangegeven wordt voor elk maakdeel een model of tekening met bijbeho
rende bewerkingsgegevens doorgeleid naar de werkvoorbereiding. 
Van de koopdelen worden de benodigde gegevens ter beschikking gesteld van de 
afdelmg inkoop. 
Bij de assemblage komen aile onderdelen, samen met de stuklijst en een exploded view 
(eventueel een samenstellingstekening), weer bij elkaar. Hiema kan bet monteren, testen 
en afleveren van de matrijs plaatsvinden. Deze gang van zaken is scbematisch weergege
ven in figuur 11.6. 
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flguur 11.6. Assembleren en testen van de matrijs. 
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Wijziging van gegevens 

Als de geometrie van een bepaald deel op verzoek van werkvoorbereiding of fabricage, 
of uit bevindingen tijdens de montage of tijdens bet testen moet worden aangepast, is bet 
van belang om deze wijziging te Iaten plaatsvinden in de samenstelling. Hierdoor is vast 
te stellen of andere delen mee moeten worden aangepast. 
De discipline om op deze manier te werken is van groot belang omdat slecbts op een 
plaats, namelijk in de samenstelling, aile gegevens consistent en actueel zijn. 

Arcbivering 

Zolang de matrijs niet is afgeleverd, worden aile modellen en tekeningen bewaard. Na 
aflevering is bet te overwegen om uitsluitend de samenstelling te bewaren, hierin zijn 
namelijk aile gegevens in de meest actuele vorm opgeslagen. 

166 Hoofdstuk 11 



Appendix A 

Gebruik van CAD-systemen in Nederland 

A.l. Beschrijving van bet onderzoek 

In Nederland bestond tot 1991, zowel bij de technische onderwijsinstellingen, hoge
scholen en universiteiten, als bij de adviserende instellingen, weinig concreet inzicht in 
de ontwikkelingen met betrekking tot de manier van werken bij bet werktuigbouwkundig 
tekenen en ontwerpen in de bedrijven. 
Het ging hierbij met name om de vraag of er wei of niet gebruik gemaakt werd van een 
CAD-systeem en de wijze waarop zo'n systeem werd ingezet. Bovendien was niets 
bekend over de toekomstige ontwikkelingen in de bedrijven ten aanzien van de aanschaf 
van CAD-systemen of de uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van deze 
systemen. 

Bij de onderwijsinstellingen leidde dit gemis aan inzicbt over de werkwijze bij bet 
ontwerpen tot onzekerheden bij bet op de juiste wijze inrichten van een opleiding, die 
anticipeert op de bedrijfssituatie waarin de opgeleide studenten later terecht zullen 
komen. 
V oor de adviserende en subsidie verlenende overheidsinstellingen betekende dit een 
slechte basis om te bepalen welke initiatieven en plannen ondersteund dienden te 
worden. 
Bij de Nederlandse bedrijven miste men een redelijke basis om toekomstige activiteiten 
te plannen en had men bovendien weinig inzicht in de (internationale) concurrentieposi
tie. 

In 1991 is door de schrijver een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de manier van 
werken bij bet werktuigbouwkundig tekenen en ontwerpen in de Nederlandse bedrijven. 
De resultaten van dit onderzoek zijn in 1992 gepubliceerd in bet hoek: 'CAD in 
Nederland' [2]. 

Als doelstelling bij dit onderzoek stond centraal: bet verkrijgen van concreet inzicht in de 
ontwikkelingen ten aanzien van bet gebruik van CAD-, CAD/CAM- en CAE-technieken 
bij werktuigbouwkundige ontwerpactiviteiten in de Nederlandse bedrijven. 
Deze doelstellingen waren nader te specificeren als: 
- Inventariseren van de invoeringsgraad van CAD-systemen in de Nederlandse bedrij

ven, onderverdeeld naar bedrijfstak en naar grootte van bet bedrijf. 
- Vaststellen welke CAD-systemen bij bet werktuigbouwkundig ontwerpen worden 

gebruikt 
- Inzicht krijgen in de functionaliteiten en applicaties die gebruikt worden. 
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Onderzoeken van een mogelijk verband tussen het gebruik van bepaalde applicaties bij 
CAD-systemen en bepaalde toepassingsgebieden of bedrijfstak:k:en. 

- Vaststellen van concrete plannen die er Ieven in de bedrijven met betrekking tot 
toekomstige ontwikkelingen op bet gebied van computerondersteuning bij het 
ontwerpen en produceren. 

A.2. Doelgroep en respons 

De doelgroep omvatte de Nederlandse bedrijven met activiteiten op werktuigbouwkundig 
gebied, waarbij als voorwaarde werd gesteld dat de betreffende bedrijven zelf ontwerp
of tekenactiviteiten moesten uitvoeren. Ook bedrijven die uitsluitend ontwerpactiviteiten 
uitvoerden, zoals werktuigbouwkundige ontwerp- en ingenieursbureaus, beboorden tot de 
doelgroep. Door bet bijzonder grote aantal eenmansbedrijven in deze laatste categorie 
(bijna 7000), werd de doelgroep beperkt tot bedrijven die meer dan vijf werknemers in 
dienst bebben. Het totale aantal resterende bedrijven met ontwerpactiviteiten op werk
tuigbouwkundig gebied bedroeg 2000 a 2500. 

Het aantal bedrijven binnen de doelgroep dat beeft meegewerkt aan bet onderzoek is 
1158. Dit betekent een respons van ongeveer 50% van de doelgroep. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de resultaten representatief zijn voor de situatie in 
de Nederlandse bedrijven in bet jaar 1991. Bovendien blijkt hieruit dat er een grote 
belangstelling bestond binnen de betreffende doelgroep voor ontwikkelingen die te 
maken hebben met bet gebruik van CAD-systemen bij bet ontwerpen. 

A.3. De invoeringsgraad van CAD-systemen 

Het aantal bedrijven dat in 1991 een of meerdere CAD-systemen in buis had bedroeg 
54% van aile bedrijven met ontwerpactiviteiten. 
In totaal gaf 46% van aile bedrijven aan geen CAD-systeem te hebben. 
Van deze laatste groep gaf weer 56% aan concrete plannen te hebben om een CAD
systeem aan te schaffen in de komende jaren; dit was 26% van bet totale aantal deelne
mende bedrijven. 
Van de niet CAD-gebruikers gaf 44% aan geen plannen te bebben om een CAD-systeem 
aan te schaffen; dat was 20% van bet totale aantal bedrijven. 

Er kan dus worden geconcludeerd dat in totaal 80% van de Nederlandse bedrijven 
gemteresseerd was in CAD, hetzij als gebruiker hetzij als toekomstig gebruiker. 
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Bedrijven die een CAD-systeem gebruiken 

Niet aile bedrijven die een CAD-systeem in buis hadden, gebruikten dit systeem bij bet 
uitvoeren van ontwerpactiviteiten. 
Van de bedrijven die een CAD-systeem badden, werden de bedrijven die een werkplek 
bezaten, een lage bezettingsgraad opgaven en geen applicaties gebruikten niet tot de 
'echte' CAD-gebruikers gerekend. Het ging hierbij om 8% van bet totale aantal bedrij
ven. 
Het aantal bedrijven dat aangemerkt kan worden als CAD-gebruiker bedroeg 46% van 
bet totale aantal bedrijven. 
Dit betekende dat 15% van de bedrijven die een CAD-systeem in buis badden, er niet of 
nauwelijks gebruik van maakte. Deze bedrijven werden bij de verwerking van de 
gegevens over CAD-gebruik dan ook niet meegenomen. 

In figuur A.l is de verdeling van aile bedrijven weergegeven volgens: 

- CAD-gebruikers. 
- CAD-bezitters maar geen gebruikers. 
- Bedrijven die geen CAD-systeem bebben maar wei plannen tot aanscbaf. 
- Bedrijven die geen CAD-systeem bebben en ook geen plannen tot aanschaf. 

lnvoeringsgraad CAD-systemen 

Gebruikt CAD 46% 

CAD, niet gebr. 8% 

Figuur A.l. Invoeringsgraad CAD in Nederlandse bedrijven in 1991. 
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Invoering van CAD-systemen per bedrijfstak 

In figuur A.2 is een indeling gegeven naar bedrijfstak van zowel bet totale aantal 
bedrijven als ook van bet aantal bedrijven dat een CAD-systeem in huis had, en van bet 
aantal bedrijven dat een CAD-systeem ook werkelijk gebruikte. 
De indeling in bedrijfstakken is afgeleid aan de hand van de SBI-code, de code voor de 
Statistiscbe Branche Indeling, zoals die onder andere gebanteerd wordt door bet Centraal 
Bureau voor de Statistiek en de Kamers van Koopbandel. 

In figuur A.2. zijn de volgende bedrijfstakken aangegeven: 

- Machine- en apparatenindustrie. 
- Transportmiddelenindustrie. 
- Metaalproduktenindustrie (ook constructiewerkplaatsen). 
- Instrnmenten- en optische industrie. 
- Bewerkende en verwerkende industrie (o.a. matrijzen- en stempelmakers en de 

kunststofverwerkende industrie). 
- Dienstverlenende bedrijven (voomamelijk ingenieurs- en ontwerpbureaus). 

lnvoering CAD 

Q Totale aantal 

Bezit CAD 
~~~----------------------------

• Gebrulkt CAD 

300 

200 

100 

0 
M+App. Transp. Met.prod. Bew. Dienstv. 

Figuur A.2. Invoering CAD per bedrijfstak in 1991. 
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lnvoering van CAD naar grootte van bedrijf 

In figuur A.3 zijn de bedrijven ingedeeld in categorieen met betrek:king tot bet aantal 
werknetriers. Weergegeven is bet procentuele aantal bedrijven in een bepaalde grootteca
tegorie. 

Grootte van de bedrijven 
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Figuur A.3. Indeling bedrijven naar aantal werknemers in 1991. 

In figuur A.4. is bet verloop weergegeven van de verbouding tussen bet aantal bedrijven 
dat een CAD-systeem gebruikt, ten opzicbte van bet totale aantal bedrijven in een 
bepaalde groottecategorie. Uit bet verloop is duidelijk af te leiden dat bet CAD-gebruik 
relatief toeneemt naarmate bet bedrijf groter is. 

In figuur A.S. is de verdeling weergegeven van bet aantal CAD-werkplekken in 1991 in 
percentages verdeeld over kleine, middelgrote en grote bedrijven. Tevens is in deze 
figuur de verdeling van bet totale aantal bedrijven over de genoemde categorieen 
weergegeven. 
Als ldeine bedrijven worden bier bescbouwd: bedrijven met minder dan 100 werknemers, 
als middelgrote bedrijven: bedrijven met tussen 100 en 500 werlcnemers en als grote 
bedrijven: bedrijven met meer dan 500 werknemers. 
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CAD-gebruik naar grootte bedrijven 
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Figuur A.4. Relatief gebruik CAD naar grootte bedrijf (1991). 

Verdeling aantal werkplekken 

Klein Midden Groot 

Figuur A.5. Verdeling aantal bedrijven en werkplekken (1991). 
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Uit f~guur A.5. is af te leiden dat relatief de meeste CAD-werk:plekken worden aange
troffen in de grote bedrijven. 

Een nadere bescbouwing van de gegevens leidt tot de volgende conclusies: 

- De kleine bedrijven {tot 100 werknemers) vormen samen 51% van aile bedrijven die 
een CAD-systeem gebruiken. Deze bedrijven hebben samen echter maar 27% van aile 
geinstalleerde CAD-werk:plekken in gebruik. 

- De middelgrote bedrijven (100 tot 500 werknemers) vormen samen 37% van aile 
bedrijven die CAD gebruiken en bebben 36% van aile werk:plekken in gebruik. 

- De grote bedrijven (meer dan 500 werknemers) vormen slecbts 11% van bet aantal 
bedrijven met CAD maar bebben wei samen 36% van aile werkplekken in bezit. 

A.4. De gebruikte CAD-systemen 

In tolaal werden bij aile bedrijven die in 1991 CAD gebruikten, 85 verschillende CAD
pakk:etten gebruikt. Ongeveer een kwart van de bedrijven gaf aan dat ze meer dan een 
pakket in gebruik badden. 

De meest voorkomende CAD-systemen 

In figuur A.6. worden de meest voorkomende CAD-pakketten aangegeven naar aantal 
bedrijven dat bet systeem gebruikt Bij elk pakket is het percentage van de bedrijven die 
bet pakket gebruiken, ten opzicbte van bet totale aantal bedrijven vermeld. 
De resterende CAD-pakketten, vermeld onder 'overige', werden bij minder dan 2% van 
de bedrijven gebruikt. 

Verdeling van bet aantal werkplekken bij CAD·gebruikers 

Het totale aantal gei'nstalleerde werk:plekken bij de 528 bedrijven die CAD gebruiken 
bedroeg 3287. 
In figuur A. 7. wordt aangegeven hoe het gebruik van CAD-systemen naar aantallen 
werkplekken was verdeeld over aile bedrijven. Uit een vergelijking met de CAD
pakketten uit figuur A.6. blijkt duidelijk de invloed van enkele grote bedrijven, die een 
groot aantal werk:plekken van een bepaald pakket gebruiken. 
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Meest genoemde CAD-systemen 

AutoCad50% 

Pers. Designer 2% 
CADAM3% 

UniGraphics 3% 
Medusa a% 

~---. MiaoCadam 3% 

lntergraph 3% 

MiaoStation 5% 

PC-DraftS% 
ME101307% 

Figuur A.6. De meest voorkomende CAD-pakketten in 1991. 

CAD - Werkplekken 

MicroCadam 2% 
PC-DRAFT2% 

DOGS2% 
CATIA3% 

lnterGraph 3% 
Medusa4% 

Uni!Japhlcs 4% 
Mk:roStation 5% 

Figuur A.7. Verdeling van CAD-werkplekken in 1991. 
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A.5. CAD-gebruik in de verschillende bedrijfstakken 

In figBur A.8. is een overzicbt gegeven van de verdeling van bet totale aantal werkplek
ken over de verschillende bedrijfstakken. Hierbij is tevens onderscheid gemaakt tussen 
kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en grote bedrijven per bedrijfstak. De aangegeven 
percentages zijn delen van bet totale aantal gei'nstalleerde werkplekken. 
Hierbij valt duidelijk op dat de CAD-werkplekken zicb concentreren in de machine- en 
apparatenindustrie en bij de dienstverlenende bedrijven. Vooral bij de machine- en 
apparatenindustrie blijkt bet aantal werkplekken toe te nemen met de grootte van bet 
bedrijf. Relatief klein ten opzichte van bet aantal bedrijven met CAD (zie figuur A.2.) is 
bet ruBital werkplekken in de bewerkende en verwerkende industrie en de metaalproduk
tenindustrie. 
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Figuur A.8. De verdeling van bet aantal CAD-werkplekken in 1991. 

In bet volgende deel van deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de gebruikte 
CAD-systemen in de verscbillende bedrijfstakken. 
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De machine- en apparatenindustrie 

De machine- en apparatenindustrie is nader te verdelen in de volgende bedrijfssoorten 
naar SBI-code. Tussen haakjes is venneld hoe groot bet aandeel van de bedrijven van 
een bepaalde bedrijfssoort in deze categorie bedraagt. 

- Landbouwmachines (7%) 
- Metaalbewerkingsmachines (3%) 
- Machines en apparaten voor de voedingsmiddelen- en chemische industrie (27%) 
- He.f- en transportwerktuigen en machines voor de (mijn)bouw e.d. (9%) 
- Tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen (1%) 
- Stoomketels en krachtwerktuigen, motoren en turbines 2%) 
- Kantoormachines {incl. computers} (2%) 
- Elektrotechnische industrie (17%) 
- Overige machine- en apparatenindustrie (32%). 

In figuur A.9. is een overzicht gegeven van de meest gelnstalleerde CAD-systemen naar 
hoeveelheid werkplekken in de machine- en apparatenindustrie. Uit dit overzicht blijkt 
weer de relatief grote invloed van een groot bedrijf met veel werkplekken van een 
bepaald CAD-systeern, in dit geval CADDS4X. 

Machine- en apparatenindustrie 

CADDS4X 21% 

Pers. Designer 2% 
Megacad2% 
CAD4002% 
PC-DRAA3% 

Medusa5% 

Unigraphk:s 6% 

ME10/3010% 

Figuur A.9. CAD-systemen in de machine- en apparatenindustrie in 1991. 
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De tnmsportmiddelenindustrie 

Deze categorie omvat de volgende bedrijfssoorten met tussen haakjes bet relatieve 
aandeel in bet aantal bedrijven: 

- Auto-industrie, auto-onderdelen en auto-assemblagebedrijven (26%) 
- Vliegtuigbouwbedrijven (incl. vliegtuigmotoren) (1 0%) 
- Aanbangwagen-, oplegger- en carrosserie-industrie (31%) 
- Scbeepsbouwbedrijven (10%) 
- Wagon- en spoorwegwerkplaatsen (-) 
- Rijwiel- en motorrijwielindustrie (2%) 
- Overige transportmiddelenindustrie (21 %). 

Om eventuele misverstanden te voorkomen wordt bier nogmaals benadrukt dat de 
onderzocbte bedrijven zelf produkten moeten ontwerpen. 

In figuur A.10. is een overzicbt te zien van de meest gelnstalleerde CAD-pakketten naar 
aantal werkplekken in de transportmiddelenindustrie in 1991. Bij de transportmiddelenin
dustrie is bet gebruik van een aantal CAD-pakketten in grote bedrijven duidelijk terug te 
vinden in bet overzicbt. 

Transportmiddelenindustrie 

CAI.MA4% 

Autocad 18% 

CAliA 18% 

Figuur A.lO. CAD-systemen in de transportmiddelenindustrie in 1991. 
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De metaalproduktenindustrie 

Deze categorie omvat de volgende bedrijfssoorten met tussen baakjes bet relatieve 
aandeel in bet aantal bedrijven: 

- Tank-, reservoir- en pijpleidingenbouw (12%) 
- Constructiewerkplaatsen (18%) 
- Metalen meubelindustrie (8%) 
- Metalen emballage-industrie (1%) 
- Verwarmings- en kookapparaten (excl. elektriscbe} (14%) 
- Overige metaalwarenindustrie (47%). 

In figuur All. is een overzicbt gegeven van de meest gemstalleerde CAD-systemen naar 
hoeveelheid werkplekken in de metaalproduktenindustrie. Uit dit overzicht blijkt dat in 
deze industrietak vooral wordt gewerkt met systemen op PC-basis. 

Metaalproduktenindustrie 

Autocad55% 

Overige 18% 

CALMA1% 
Powercad 1% 
Pers. Designer 1% 
CAllA2% 

~---1 Unigraphics 2% 

DOGS4% 

Figuur All. CAD-systemen in de metaalproduktenindustrie in 1991. 
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De bewerkende en verwerkende industrie 

Deze categorie omvat de volgende bedrijfssoorten met tussen baakjes bet relatieve 
aandeel in bet aantal bedrijven: 

- Gereedscbapsmakerijen (matrijzen, stempels, e.d.) (29%) 
- KunststofveiWerkende industrie ( 45%) 
- Overige veiWerkende en bewerkende industrie (26%). 

In figour A.12. is een overzicbt gegeven van de meest gei:nstalleerde CAD-systemen naar 
boeveelheid werkplekken in de bewerkende en vernerkende industrie. 

Bewerkende en verwerkende industria 

DOGS9% 

PC-DRAFTS% 

UNISYS4% 

Medusa2% 
Mia-oStation 2% 

Mavis/Badge 2% 
I·DEAS2% 

MCAD3% 
lntergraph 3% 

CAD4003% 
Pers. Designer 4% 

Figuur A.12. CAD-systemen in de be- en veiWerkende industrie in 1991. 

De dienstverlenende bedrijven 

Deze bedrijfstak bestaat uit ingenieurs-, ontwerp- en adviesbureaus. 
In figuur A.l3. is een overzicbt gegeven van de meest gei:nstalleerde CAD-systemen naar 
boeveelheid werkplekken in deze industrietak. 
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Dienstverlenende Bedrijven 

Autocad53% 

Overige 12% 
CADVANCE1% 
CAllA 1% 
Unigraphics 2% 
ln~~2% 

CALMA2% 
ME10/303% 

CADAM3% 
MiaoCADAM 3% 

Figuur A.l3. CAD-systemen bij de dienstverlenende bedrijven in 1991. 

A.6. Ontwerpactiviteiten en CAD-applicaties 

Tijdens en rondom bet ontwerpproces vinden allerlei activiteiten plaats, waarbij de 
geometrische en andere informatie uit een CAD-systeem een rot kan spelen. Bij de 
bedrijven die CAD gebruiken is onderzocbt welke van deze activiteiten voor bet bedrijf 
van belang zijn tijdens bet ontwerpen. Vervolgens is nagegaan of deze bedrijven bij bet 
uitvoeren van die genoemde activiteiten gebruik maken van de mogelijkheden, die 
applicaties bij de CAD-systemen bieden om dergelijke activiteiten te ondersteunen. 

Onderzocbt zijn de activiteiten die betrekking hebben op: 

- Gebruik van applicaties bij bet uitvoeren van teken- en rekenactiviteiten, zoals: 

180 

Het gebruik van standaard onderdelen uit bibliotheken. 
Het (automatiscb) aanmaken van stuklijsten. 
Koppeling met berekenings- of analyseprogramma's. 
Koppeling met pakketten voor kinematische of dynamische analyses. 
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- Hergebruik van gegevens die binnen bet CAD-pakket zijn aangemaakt, met name met 
betrekldng tot: 

Geometriscbe infonnatie rechtstreeks gebruiken voor NC-programmering (CAD/
CAM-koppeling). 
Tekeninginformatie gebruiken voor (montage)handleidingen. 
Stuklijst- en tekeninginfonnatie gebruiken voor administratieve verwerking (cal
culatie, offertes). 
Stuklijst- en tekeninginfonnatie gebruiken in logistieke systemen. 

In figuur A.14. is ten aanzien van een aantal teken- en rekenactiviteiten in een staafdia
gram aangegeven: 
- Het percentage van bet aantal CAD-gebruikers dat heeft aangegeven de betreffende 

activiteit van belang bij het ontwerpen te vinden, en daamaast. 
- Het percentage van de bedrijven die CAD gebruiken en daarbij gebruik maken van 

een CAD-applicatie om de genoemde activiteit uit te voeren of te ondersteunen. 

Teken- en rekenactiviteiten 

Stand.ond. Stuklijst Berekening KinJdyn. 

Figuur A.14. Applicatiegebruik bij de teken- en rekenactiviteiten in 1991. 

Uit figuur A.14. blijkt, dat ten aanzien van het gebmik van standaard onderdelen de 
mogeHjkheden binnen de CAD-systemen goed worden benut. Dit geldt absoluut niet voor 
bet aanmaken van stuklijsten en bet uitvoeren van berekeningen. Ten aanzien van het 
uitvoeren van kinematische of dynamische analyses worden voor een relatief groot deel 
applicaties bij bet CAD-systeem gebruikt. 

Gebruik van CAD-systemen in Nederland 181 



In figuur A.l5. is op vergelijkbare wijze de verhouding weergegeven ten aanzien van bet 
hergebruiken van geometrische en andere informatie voor andere toepassingen in bet 
bedrijf. Hierbij gaat bet met name om: 
- Gebruik van tekeninggegevens voor NC-programmering. 
- Gebruik van tekeningen voor bandleidingen. 
- Gebruik van gegevens voor administratieve verwerking. 
- Gebruik van gegevens voor logistieke toepassingen. 

In figuur A.15. is te zien voor welk percentage van de bedrijven de verschillende 
toepassingen van belang zijn en welk percentage van de bedrijven een dergelijke 
toepassing daadwerkelijk ondersteunt vanuit bet CAD-systeem. 

Gebruik van gegevens 
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Figuur A.15. Gebruik van applicaties bij gegevensuitwisseling in 1991. 

Uit figuur A.l5. blijkt, dat bet verwerken van gegevens voor NC-programmering 
grotendeels via een koppelingsmodule van bet CAD-systeem verloopt. Het maken van 
tekeningen voor bandleidingen vindt bij ongeveer de belft van de betreffende bedrijven 
plaats via uitwisseling met bet CAD-systeem. Met betrekking tot gegevensuitwisseling 
ten behoeve van administratie of logistiek, blijft de ingevoerde automatisering ver achter 
bij de beboefte. 
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A.7. Conclusies over bet gebruik van CAD-systemen in 1991 

Een van de belangrijkste resultaten uit bet onderzoek in 1991 is, dat bij veel bedrijven de 
activiteiten die door CAD-applicaties ondersteund kunnen worden een duidelijke rol 
speelden, terwijl slecbts een beperkt deel van de bedrijven daadwerkelijk gebruik maakte 
van deze mogelijkbeden bij bet ontwerpen met bebulp van hun CAD-pakket. 
Aileen het gebruik van bibliotheken met standaard onderdelen kwam bij de meerderheid 
van de CAD-gebruikers voor. Bij de activiteiten die bet tekenwerk ondersteunen viel op 
dat bet automatisch aanmaken van stuklijstinformatie weinig werd gebruikt. Hetzelfde 
gold voor de koppeling naar NC-programma' s. Met betrekking tot uitwisseling van 
informatie naar administratieve, logistieke en DTP-pakketten bleken de mogelijkbeden 
zeer weinig door de CAD-gebruikers benut te worden. 

Bij bet opzetten van het onderzoek bestond de verwachting, dat er een verband zou 
wordw gevonden tussen de CAD-systemen of de applicaties die in een bedrijf gebruikt 
worden, en bepaalde, karakteristieke eigenschappen van de produkten die bet bedrijf 
maakt Zelfs werd verwacht dat per bedrijfstak een bepaald type CAD-pakket met 
eventuele applicaties duidelijk naar voren zou komen als 'bet pakket' voor die bedrijfs
tak. 

V anuit deze verwacbting is bij het onderzoek onder andere gevraagd naar: 
- Het gebruik van genormaliseerde onderdelen, zoals bouten, lagers, wielen en motoren. 

Het afleiden van nieuwe produktvarianten uit bestaande door bet wijzigen van 
geametriscbe parameters, waarbij bet gebruik van een bibliotheek met geparameteri
seerde macro's een rol speelt. 
Het gebruik van toleranties en bewerkingsvoorschriften. 
Het belang van de presentatie en de uiterlijke vormgeving van het produkt. 
Het aanwezig zijn van dubbelgekromde, vloeiend verlopende oppervlakken bij bet 
produkt. 
Het overbrengen van geometriscbe informatie naar andere bedrijven. 
Het ontvangen van geometriscbe informatie als toeleverancier. 

De verwachte verbanden zijn uit het onderzoek op geen enkele wijze naar voren 
gekomen. 
Een verklaring biervoor ligt voor de hand: een verband tussen de gemaakte produkten en 
de bij bet ontwerpen gebruikte systemen kan aileen maar optreden als gebruik wordt 
gemaakt van de specifieke mogelijkbeden die CAD-systemen en hun applicaties bieden. 
Als deze systemen boofdzakelijk als tekensystemen worden gebruikt, heeft men slechts 
een functionaliteit nodig: bet tekenen van lijnen en cirkelbogen. Met betrekking tot de 
tekenfunctionaliteiten bestaan er weinig essentiele verscbillen tussen de diverse CAD
systemen. 
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A.8. CAD-gebruik anno 1995 

Sinds bet onderzoek in 1991 is er maar weinig veranderd in de manier, waarop de 
Nederlandse bedrijven gebruik rnaken van de mogelijkheden van computersystemen 
tijdens het ontwerpen. Deze conclusie kan worden getrokken door voortdurende contac
ten over bet gebruik van CAD-systemen met bedrijven, leveranciers en adviserende 
instellingen als de innovatiecentra. 

De veranderingen die in de markt waar te nemen zijn, bestaan uit: 
- Een toename van het aantal werkplekken, vooral bij de grotere bedrijven. Deze 

ontwikkeling wordt gestimuleerd door de sterlc dalende prijzen van de hardware. 
Een sterke opkomst van het pakket ProEngineer. In 1991 verscheen dit pakket op de 
Nederlandse markt, sindsdien is bet uitgegroeid tot een van de meest verkochte CAD
pakketten. 
Een toenemend aantal gebruikers bij de kleine en middelgrote bedrijven. 
Het gebruik van CAD-pakketten bij bedrijven die geen eigen produkten ontwerpen, 
maar als toeleverancier de aangeleverde informatie van de opdrachtgevers op deze 
manier beter kunnen verwerken. Deze bedrijven waren niet betrokken bij het onder
zoek in 1991 omdat dit onderzoek bedrijven met een eigen ontwerpafdeling als 
doelgroep bad. 
Het in gebruik nemen van speciale applicatiepakketten met name bij installatiebedrij
ven en matrijzenmakers. 

Met uitzondering van de laatst genoemde ontwikkeling, blijft echter de conclusie dat de 
manier waarop de CAD-pakketten in de praktijk gebruikt worden weinig verschilt met de 
situatie zoals die was in 1991. 
Hieruit volgt dat verreweg de meeste CAD-gebruikers bet CAD-systeem nog steeds 
uitsluitend bescbouwen als een tekensysteem: een vervanging van de tekenplank. 
Met deze constatering wordt meteen de kern van de problematiek weergegeven. Men 
realiseert zicb niet dat men met een CAD-systeem een computersysteem in buis heeft, 
waar optimaal gebruik van gemaakt dient te worden. 
Zelfs als men bet CAD-systeem uitsluitend als tekensysteem wil gebruiken, betekent dit 
op zijn minst dat men zou moeten werlcen met bibliotheken voor standaard onderdelen en 
met zelfgemaakte macro's van veel voorkomende onderdelen. 

Een CAD-systeem biedt veel meer mogelijkheden dan aileen maar bet aanmaken van 
grafische gegevens die vervolgens worden uitgeplot en als tekening op papier verder 
worden verwerkt. Zowel door de bedrijven als door de leveranciers en adviseurs dient 
een CAD-systeem meer geprofileerd te worden als een deel van een infonnatiesysteem, 
waarbij voorop staat. dat hergebruik van informatie een essentieel aspect is voor bedrij
ven die bet ontwerptraject op een goede manier willen automatiseren. 
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Appendix B 

Ontwikkelingen in computerondersteuning 

De coocurrentie binnen veel industrietak.ken neemt toe. Internationale barrieres worden 
kleiner en het aantal bedrijven dat een soortgelijk produkt aanbiedt wordt steeds groter. 
Door deze toenemende concurrentie zal bet produkt zich door een betere kwaliteit, 
eventueel gepaard met lagere kosten, moeten onderscheiden van dat van de concurrenten. 
De groei in concurrentie dwingt de bedrijven om steeds meer aandacht te besteden aan 
het verbeteren van bet ontwerpproces. Aangezien de uiteindelijke kosten van een produkt 
al voor 70 tot 80% worden vastgelegd in de beginfase van het ontwerpproces, ligt het 
voor de hand dat met name op die plaats aandacht wordt besteed aan optimalisatie. 
Optimalisatie binnen bet ontwerpproces vindt hoofdzakelijk plaats in de sfeer van 
computerondersteuning. 
Er zal nu nader worden ingegaan op een aantal ontwikkelingen in de computeron
derste1Jning met behulp van CAD-systemen, zoals die ook gedeeltelijk in [1] en [5] zijn 
beschreven. 

B.l. Van 2D naar 3D ontwerpen 

Het ootwerpen van produkten is van nature een driedimensionaal proces: omdat de 
produkten meestal ruimtelijk zijn, zijn de ideeen en oplossingen die de ontwerper 
bedenkt ook ruimtelijk. Een eerste scbets van een idee zal dan ook meestal min of meer 
ruimtelijk worden opgezet. 
In de beginfase van het ontwerpproces denkt de ontwerper niet in tweedimensionale 
doorsneden en aanzicbten maar in driedimensionale vormen. 
In deze fase van het ontwerpproces is 2D CAD dan ook niet of nauwelijks bruikbaar. De 
2D weergave is door de voorgescbreven tekenregels te star en biedt geen mogelijkheden 
om een 3D beeld te visualiseren en te modificeren. 

Bij 3D CAD, computerondersteund 3D modelleren, wordt bet produkt driedimensionaal 
gemodelleerd. Dit kan met behulp van 'wire-frame modellers' (draadmodellen), 'surface 
modellers' (vlak.kenmodellen) en met de meest geavanceerde vorm, 'solid modellers' 
( volumenmodellen). 

Door bet werken met een 3D solid modeller ontstaat een fundamenteel andere benade
ring van bet ontwerpproces. Werken met behulp van solid models sluit veel directer aan 
bij bet ruimtelijke beeld van het ontwerp dat de ontwerper in zijn gedacbten beeft 
gevormd. De representatiemogelijkheden vormen bovendien een geschikte basis voor bet 
visueel evalueren van bet ontwerp en voor bet toepassen van analyse- en optimali
satietechnieken. 
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Het ontwerpproces, zoals dat verloopt via 2D tekeningen of via een 3D model is in 
figuur B .1. schematisch weergegeven. 

2D 
loo TEKENINGEN 

Figuur B.l. Het ontwerpproces in 2D en 3D. 

Door bet tweedimensionaal vastleggen van ruimtelijke voorwerpen ontstaan bij de 
ontwerper op twee plaatsen conversieproblemen. Allereerst moet de ruimtelijke voorstel
ling, die de ontwerper in gedacbten heeft, worden vertaald naar een aantal eenduidige 2D 
aanzicbten en doorsneden op papier of op een beeldscherm. 
Als bet ontwerp is uitgewerkt in de vorm van 2D tekeningen, is voor het beoordelen en 
interpreteren van de tekeuingen weer een extra inspanning nodig. Uit de doorsneden en 
aanzichten moet door anderen opnieuw een ruimtelijk beeld van bet ontwerp worden 
gevormd. 
Door de noodzaak om een produkt op tweedimensionale wijze vast te Ieggen, wordt dus 
twee keer een vertaalslag gevraagd. Dit is niet alleen een mogelijke bron van fouten, 
maar vereist ook opleiding en training in zowel het maken als het interpreteren van de 
tekeningen. Vooral bet beoordelen van een ontwerp aan de hand van tekeningen door 
niet-werktuigbouwkundigen, zal vaak tot onoverkomelijke problemen leiden. 
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De feitelijke beoordeling van een antwerp kan pas plaats vinden na de fabricage en 
eventueel na de beproeving van een prototype. Het hele traject, tot en met de fabricage, 
dient dus te worden afgelegd voordat relevante informatie kan worden teruggekoppeld 
naar de ontwerper. 

Bij bet werken met een 3D solid modeller verloopt dit proces veel directer. Het 3D 
model kan meteen op bet beeldscherm (software prototype) worden beoordeeld op 
vormgeving, assemblagemogelijkheden en dergelijke. Bovendien kan dit software 
prototype worden beproefd met behulp van analysetechnieken, zodat terugkoppeling naar 
de ontwerper in een zeer vroeg stadium van bet ontwerpproces mogelijk is. Dit biedt 
uiteraard grote voordelen ten aanzien van de optimalisatie van bet ontwerp. 

B.2. Software prototyping 

Een overzicbt van bet ontwerpproces op basis van 3D CAD en CAE, de basis voor 
software prototyping, is weergegeven in figuur B.2. Onder CAE wordt bier verstaan: bet 
inzetten van analyse- en optimalisatieprogramma' s, gebaseerd op de Eindige Elementen 
Methode. 

Figuur B .2. Ontwerpen met software prototyping. 
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Bij bet werken met software prototyping en CAE wordt, na bet uitwerken van de 
opdracbt en de eisen, bet idee van de ontwerper omgezet in een 3D model van bet 
ontwerp op bet beeldscberm: bet software prototype. Het tecbniscb concept van dit 
software prototype kan eenvoudig worden aangepast en de techniscbe performance kan 
worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Als bet optimalisatieproces is uitgekristalliseerd 
kunnen op basis van de 3D geometriscbe informatie, recbtstreeks 2D detailtekeningen 
worden aangemaakt. De werkvoorbereiding voor de fabricage verloopt verder via de 2D 
CAD/CAM-koppeling. 

Het grote voordeel van bet ontwerpen met gebmik van CAE-technieken, is de mogelijk
beid tot optimaliseren van bet produkt in een vroegtijdig stadium van bet ontwerpproces 
via een uiterst korte en efficiente weg. De lange weg, via bet testen van een hardware 
prototype, zal bij bet gebmik van CAE-technieken beduidend minder vaak doorlopen 
moeten worden dan bij een ontwerpproces zonder CAE. 
Een ander belangrijk voordeel bij software prototyping is, dat men in een vroegtijdig 
stadium meer informatie ter bescbikking krijgt over de vorm van bet produkt en over de 
toekomstige produktperformance. Dit is vooral zo belangrijk omdat de beslissingen, die 
in de allereerste fasen van bet ontwerpproces worden genomen, grote techniscbe en 
economische consequenties bebben. De marktpositie van bet produkt wordt dus groten
deels al in dit stadium van bet ontwerpproces bepaald. 
Belangrijk is ook dat bet genereren van arbeidsintensieve, gedetailleerde werktekeningen 
voor bet fabriceren van een hardware prototype of van bet produkt zelf kan worden 
verscboven naar een later stadium in bet ontwerpproces, als bet ontwerp nagenoeg 
uitgekristalliseerd is. Temgkoppelingen nit de detailleringsfase, de werkvoorbereidingsfa
se en de fabricagefase zullen dan ook aanzienlijk minder voorkomen dan bij bet 
ontwerpen zonder software prototyping. Ook de problematiek van de kostbare en riskante 
'last minute' wijzigingen kan op deze wijze tot een minimum worden beperkt. 

Als bet ontwerp via CAE tot stand is gekomen, kan de geometrie op twee manieren naar 
de fabricagefase worden overgebracbt. 
De eerste manier verloopt via 20 CAD. Van bet 3D model worden dan 2D aanzicbten 
en doorsneden gegenereerd, die worden geannoteerd ten beboeve van de fabricage. 
Daarbij kan wei of niet gebmik gemaakt worden van een 2D CAD/CAM-koppeling. 
Bij de tweede manier wordt de 3D geometriscbe informatie direct ingelezen in de CAM
module via een 3D CAD/CAM-koppeling. 

Het software prototype vormt dus zowel de basis voor de vormgeving, voor de numerie
ke analyses, voor de optimalisatie en voor zowel 2D CAD als CAM. 
Doordat software prototyping, in combinatie met CAE, de mogelijkheid biedt om 
alternatieve ontwerpen met elkaar te vergelijken en bet gekozen ontwerp te optimalise
ren, krijgt de ontwerper meer speelruimte. Dit kan leiden tot een origineler eindprodukt 
met een lagere kostprijs, betere esthetische eigenscbappen en een betere tecbnische 
performance. 
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B.3. Parametrisch ontwerpen 

Een belangrijk bulpmiddel voor de ontwerper, vooral in de eerste fasen van bet ontwerp
proces, is de mogelijkheid om al 'scbetsend' een produktmodel in bet CAD-systeem in te 
brengen. De afmetingen spelen in dit stadium geen rol. Als bet produkt concrete vormen 
aanneemt, kunnen de juiste maten worden aangebracbt waardoor de bele geometric wordt 
aangepast aan de nieuwe situatie. Deze manier van werken sluit belemaal aan bij de 
bekende werkwijze van ontwerpers, die in bet conceptstadium al scbetsend bepaalde 
ideeen ontwikkelen. 

Bovendien is bet mogelijk dat bepaalde samenhangen en criteria, de zogenaamde 
'constraints', door de ontwerper in bet model worden vastgelegd waardoor vervolgens, 
op eenvoudige wijze, naar bepaalde parameters kan worden geoptimaliseerd. 
In een ontwerp komen narnelijk vaak bepaalde afhankelijkheden tussen eigenscbappen of 
afmetingen voor, die uit te drukken zijn in mathematische vergelijkingen. Zo kan de 
dikte van een bepaald onderdeel van een constructie afhankelijk zijn van de totale 
belasting. Als nu een andere belastingstoestand optreedt, wordt de geometric van bet 
ontwerp automatiscb aangepast door gebruik te maken van de vastliggende afhankelijkhe
den. 
Op deze manier kan een totaal ontwerp, dat vele vaak onderling gerelateerde 'con
straints' bevat, op een zeer flexibele wijze worden opgezet en geoptimaliseerd. 

B.4. Simultaneous engineering 

Het traditionele totstandkomingsproces van een produkt is een serieel proces: bet traject 
van idee tot produktie wordt in opeenvolgende fasen doorlopen. In de verscbillende fa.'!Cn 
worden de activiteiten meestal door afzonderlijke afdelingen verzorgd. De communicatie 
tussen de verschillende afdelingen blijft voomamelijk beperkt tot bet doorgeven van 
informatie, maar er vindt geen terugkoppeling naar voorgaande beslissingen plaats. 
Beslissingen die aan bet begin van bet ontwerpproces zijn genomen, bebben op deze 
manier een grote invloed op bet verloop van bet verdere totstandkomingsproces en dus 
ook op de kwaliteit en de kostprijs van bet produkt. 
Omdat kwaliteit en kostprijs van doorslaggevend belang zijn in de concurrentiestrijd kan, 
door bet optimaliseren van bet ontwerpproces met bebulp van 'simultaneous engineering' 
of 'concurrent engineering', de marktpositie behoorlijk worden versterkt. 
Simultaneous engineering is een organisatorische strategic, waarbij gedurende bet gehele 
totstandkomingsproces samenwerking tussen verscbillende afdelingen plaatsvindt. 
Hierdoor kan in een vroeg stadium (het conceptstadium) al rekening worden gehouden 
met de eisen en wensen van de verschillende afdelingen. 
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De produktiemiddelen en gereedschappen, bijvoorbeeld matrijzen of stempels, kunnen 
parallel aan bet produkt zelf worden ontwikkeld. Het verschil in ontwikkelingstijden is 
weergegeven in figuur B.3. 

Produktiem:lddelen I 

11jd 

Figuur B.3. Ontwikkelingstijd bij simultaneous engineering. 

Doordat de betrokken afdelingen hun gegevens op elkaar moeten afstemmen, zal bet 
ontwikkeltraject, voor zowel bet produkt als voor de produktiemiddelen Ianger zijn dan 
bij de seriele werkwijze. Maar door het parallelle verloop van beide ontwikkelingen zal 
de totale totstandkomingstijd van bet produkt echter aanzienlijk verkort kunnen worden. 

Door de langere, afzonderlijke ontwikkelingstijden blijven zowel het produkt als de 
produktiemiddelen Ianger modificeerbaar. De vrijgave van het antwerp van het produkt 
gebeurt op een later tijdstip. Dit kan resulteren in een kwalitatief hoogwaardiger produkt 
en lagere kosten. 

Simultaneous engineering hoeft uiteraard niet beperkt te blijven tot een samenwerking 
van de antwerp- en de produktie-afdeling, maar biedt mogelijkheden tot samenwerking 
tussen de afdelingen voor antwerp, marketing, verkoop, inkoop, werkvoorbereiding, 
fabricage, montage, berekenen, testen, controle en vormgeving, eventueel aangevuld met 
externe adviseurs en (toe)leveranciers. 
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B.S. Assembly Modelling 

Meestal houdt het ontwerpproces niet op bij het ontwerpen van een enkel onderdeel. Het 
onderdeel is vaak een gedeelte van een subsamenstelling, die op zijn beurt weer deel 
uitmaakt van een groter geheel. De ontwerper dient er dan rekening mee te houden dat 
de verschillende onderdelen en (sub)samenstellingen eenvoudig ge(de-)assembleerd 
kunnen worden. Bovendien moeten aile onderdelen ook daadwerkelijk in elkaar passen. 
Met behulp van 'Assembly Modelling' kan een complex produkt worden opgebouwd uit 
de verschillende onderdelen, waarbij in een database niet aileen de geometric van de 
verschillende onderdelen wordt opgeslagen, maar ook hun onderlinge relaties. Deze 
onderdelenboom is dan rechtstreeks gekoppeld aan bet model of de tekening. Verschil· 
lende ontwerpers kunnen, onafhankelijk van elkaar, aan de onderdelen werken (simulta
neous engineering) terwijl de gegevens uit de database direct toegankelijk zijn voor bet 
aanmaken van stuklijsten en bet ondersteunen van logistieke pakketten. 

Soms is het ook van belang te weten hoeveel speling er is tussen onderdelen die ten 
opzichte van elkaar bewegen (interference checking), of tussen onderdelen die kunnen 
defonneren ten gevolge van thermische uitzetting of mechanische belasting. In bet 
verleden konden bovengenoemde vragen pas worden beantwoord na de bouw van een 
hardware prototype. Met behulp van Assembly Modelling ais onderdeel van CAE kan 
vroegtijdig op dit soort vragen worden ingegaan. 
Andere belangrijke hulpmiddelen, die voortkomen uit Assembly Mod.elling, zijn exploded 
views ten behoeve van montagehandleidingen, cut-away views en animaties. 

B.6. Fast prototyping 

Nieuwe ontwikkelingen op bet gebied van de laser· en kunststoftechnologie maken bet 
mogelijk om vanuit bet software prototype, binnen enkele uren, een hardware prototype 
uit kunststof te genereren met behulp van Stereo Lithografie (SL) of andere mogelijkhe
den voor fast prototyping. 
Bij SL wordt, in tegenstelling tot de meeste fabricagemethoden, geen materiaal verwij
derd met behulp van gereedschappen. 
Het produkt wordt gevonnd doordat, met behulp van een laserstraal met ultraviolet Iicht, 
plaatselijk een fotopolymere vloeistof wordt uitgehard. De pulserende Iaserstraal is 
beweegbaar in een horizontaal XY -vlak. V oor de aansturing van de laserstraalbewegin
gen wordt gebruik gemaakt van 3D geometrische informatie van een solid model 
representatie. Op plaatsen waar de pulserende laserstraal bet vloeistofoppervlak raakt, 
stolt Iokaal een klein druppelge vloeistof. Het 3D produkt wordt opgebouwd door 
druppel voor druppel en laag voor laag de vloeistof uit te harden. 
Nadat een bepaalde laag is beschreven en uitgehard, wordt bet produkt in Z-richting een 
stukje dieper in de vloeistof geplaatst met behulp van een lift, zodat de pas uitgeharde 
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laag zich net onder bet vloeistofoppervlak bevindt. Dit proces wordt zolang herhaald tot 
bet 3D produkt volledig is opgebouwd. 

Met behulp van de fast prototyping-technieken kunnen zeer complex gevormde prototy
pen uit kunststof worden gemaakt. Hierdoor wordt een naadloze overgang gecreeerd 
tussen bet genereren van bet software prototype en bet fabriceren van bet hardware 
prototype. De modellen die via fast prototyping-technieken tot stand komen, zijn vooral 
geschikt om de vormgeving en de een gedeelte van de daarmee samenhangende 
functionaliteiten, zoals montagemogelijkheden, te beoordelen. 

Vooral in de kunststofverwerkende industrie bestaan hoge verwachtingen ten aanzien van 
deze technieken, omdat hierdoor bet maken van prototypen via uiterst dure proefmatrij
zen beperkt zou kunnen worden. 
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Appendix C 

Hergebruik van informatie uit CAD-systemen 

C.l. Centraal opslaan van informatie 

Elk CAD-systeem heeft een bepaalde methode voor bet opslaan van de informatie die 
door de ontwerper gegenereerd wordt. 
Deze informatie kan op twee manieren opgeslagen worden. Volgens het file-systeem, 
waarbij de gegevens opgeslagen worden met bestandstructuren die vastliggen in het 
CAD-systeem zelf of volgens bet database-systeem, waarbij de gegevens opgeslagen 
worden in de vorm van een database. Dit laatste heeft als groot voordeel dat deze 
database meestal een onafhankelijke structuur heeft, zodat andere software de gegevens 
ook kan benaderen. 

Gegevens die in een database opgeslagen kunnen worden zijn globaal in vier categorieen 
in te delen: 

- Geometrische gegevens, zoals de vorm en de samenstelling. 
- Fysiscbe gegevens, zoals de materiaaleigenschappen. 
- Technologische gegevens, zoals de aard, de volgorde en de toleranties van bewerkin-

gen. 
- Organisatorische gegevens, zoals de voorraden, de bescbikbare machines en de kosten 

van bewerkingen. 

Bij CAD-systemen wordt deze database ook wel de engineering database genoemd. 
Een engineering database bevat informatie over technische gegevens en over eventuele 
relaties tussen die gegevens, die van belang zijn voor bet hele ontwerpproces. Een 
engineering database kan ook informatie bevatten over standaard onderdelen, normbla
den, catalogi, ontwerp- en berekeningsvoorschriften. En tevens informatie over beschik
baarheid van machines, het wel of niet op voorraad zijn van onderdelen, over prijzen en 
andere informatie, die voor bet ontwerp zelf niet relevant is. 
Niet aile CAD-systemen bescbikken over een dergelijke engineering database, veelal 
voldoen ze slecbts aan een deel van de specificaties. 

Een belangrijk deel van de activiteiten tijdens het ontwerpproces bestaat uit bet verzame
len, bewerken en vastleggen van informatie. In de praktijk gaat bet vastleggen van 
informatie vaak gepaard met informatieverlies. Dit verlies van informatie beeft nadelige 
gevolgen voor bet verloop van het ontwerpproces en daarmee voor de kwaliteit van bet 
produkt, de kosten en de doorlooptijd. Om bet verlies van informatie tijdens bet 
ontwerpproces te beperken, wordt er steeds meer gestreefd naar centraal opslaan van de 
informatie. Een bijkomend voordeel van bet centraliseren van informatie, is dat de 
actualiteit van de gegevens altijd is gewaarborgd en dat redundantie, bet dubbel. opslaan 
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van dezelfde informatie, wordt voorkomen. Figuur C.l. geeft een overzicht van deze 
centralisatie van informatie. 

Figuur C.l. Centralisatie van informatie. 

Bij iedere activiteit in een bedrijf waarbij computers worden gebruikt, vertoont de 
informatie overeenkomst met de infonnatie die wordt gebruikt bij andere geautomatiseer
de activiteiten. Het ligt daarom voor de hand de verschillende informatiestromen te 
integreren in een informatiesysteem. Als dit systeem toegepast wordt bij computeronder
steuning van alle bedrijfsfuncties, dus vanaf de binnenkomst van een order tot bet 
verzenden van bet eindprodukt, dan kan men spreken men van CIM (Computer Integra
ted Manufacturing). De systeemgebruikers op de verschillende afdelingen binnen bet 
bedrijf maken dan gebruik van dezelfde gegevens, waarbij de presentatie van de 
gegevens afhankelijk is van bet doel van de gebruiker. 

De centrale beschikbaarheid van informatie is ook een voorwaarde voor bet toepassen 
van 'simultaneous engineering' of 'concurrent engineering', beschreven in Appendix B. 

De grotere CAD-systemen beschikken zelf over een centrale database. Bij deze systemen 
is het dan ook meestal mogelijk om de activiteiten, die hiema behandeld worden, te 
integreren. 

194 Appendix C 



C.2. CAD/CAM-koppeling 

Het begrip CAD/CAM duidt op een koppeling tussen het ontwerpproces en het fabrica
geproces. De koppeling tussen CAD en CAM is een van de meest ondersteunde 
koppelingen bij CAD-pakketten. 
De geometrie, zoals die met behulp van het CAD-systeem is vastgelegd tijdens het 
ontwerpproces, wordt daarbij direct gebruikt in bet CAM-systeem. 
Bij de relatie tussen bet CAD- en het CAM-systeem kan onderscheid worden gemaakt 
tussen gekoppelde systemen en gelntegreerde systemen. Een gekoppeld CAD/CAM
systeem bestaat uit twee afzonderlijke modulen, een CAD-module en een CAM-module, 
die voor bet uitwisselen van geometrische informatie gebruik maken van een neutrale 
interface zoals IGES, of van het DXF-formaat. Bij een gelntegreerd systeem zijn de 
CAD- en de CAM-module verenigd in een en hetzelfde systeem. Hierdoor is het 
mogelijk om tijdens de ontwerpfase al rekening te bouden met de informatie die nodig is 
voor de fabricage. Op deze wijze wordt een deel van de werkzaamheden uit de werk
voorbereidingsfase verscboven naar de ontwerpfase en kan het verloop van bet fabricage
proces vooraf op bet beeldscherm worden gesimuleerd en beoordeeld. 

C.3. Onderdelenbibliotheken 

CAD-pakketten die over een open database-structuur bescbikken, bebben de mogelijkheid 
om te communiceren met bibliotheken van standaard componenten zoals bouten, moeren, 
lagers of matrijsonderdelen. 
Bijna aile CAD-systemen kennen bet begrip macro's: geparameteriseerde standaard 
onderdelen, die men zelf kan aanmaken. 

Bij 2D CAD-systemen maakt men gebruik van geparameteriseerde objecten die van te 
voren gedefinieerd zijn. Deze definitie bestaat uit het vastleggen van de relaties binnen 
de geometric van bet object. Men roept deze macro's op nit een macrobibliotheek om te 
gebruiken in de betreffende ontwerptekening. Bij dit oproepen geeft men een aantal 
boofdmaten in. De afmetingen van de macro worden eenmalig bepaald en de macro 
wordt in de ontwerptekening geplaatst. Aangezien er gewerkt wordt in 2D zijn de 
tekeningen op aanzicht georilinteerd. 
De macro kan gedefinieerd worden door middel van geometriebescbrijvingen of door de 
zogenaamde recorderfunctie: een lijst van achtereenvolgende commando's die samen de 
geometric bepalen. 
Het JW<Ulleteriseren biedt veel voordelen, vooral bij constructies met veel standaard 
delen. Door deze standaard delen als macro te gebruiken komt men snel tot de samen
stellingstekening. Het gebruik van macro's is statisch: veranderingen aan de macro 
worden niet automatisch doorgevoerd in de tekeningen waar de macro's gebruikt zijn. In 
bet geval van veranderingen moet elke tekening waar de macro in voorkomt, opnieuw 
doorlopen worden. 

Hergebruik van informatie uit CAD-systemen 195 



Bij het werken met 3D CAD-systemen kan men ook gebruik maken van geparameteri
seerde objecten, die dan echter veel dynamischer te gebruiken zijn. Een basismodel is 
beschikbaar en wordt bepaald door een aantal hoofdmaten. In bet antwerp roept men bet 
basismodel op en past de hoofdmaten aan. Alle gedefinieerde relaties worden ook 
automatisch aangepast. De ontwerper kan dit basismodel uitbreiden door weer nieuwe 
basisobjecten te gebruiken. Deze zijn ook uitgevoerd in 3D en zijn toe te voegen door 
middel van booleaanse operaties. 
Wijzigen nu de standaard delen, dan kan vrij eenvoudig bet oorspronkelijke model 
aangepast worden, omdat in dit geval niet de 3D-tekening opgeslagen wordt, maar de 
wijze van totstandkoming van bet 3D-model. 

C.4. Administratie 

De koppeling van niet-geometriscbe informatie aan geometrische informatie is voor bet 
bergebruik van informatie een essentiele voorwaarde. 
Bij diverse CAD-systemen zijn macro's in staat om ook niet-geometriscbe informatie te 
bevatten, zoals: artik:elnummer, prijs, leverancier, reeds gebruikte aantallen, deelproduk
ten, materiaal, kwaliteit van de afwerking van bet materiaal enzovoorts. Deze informatie 
kan gebruikt worden als uitvoer naar administratieve systemen, bijvoorbeeld in de vorm 
van stuklijsten. 

Ook in bet offertestadium kan deze manier van werken met ma<-To's van belang zijn, 
vooral als bet gaat om offertes met bijbeborende tekeningen. Bij eenvoudige produkten 
kunnen de afmetingen die de klant gekozen beeft, als invoer dienen van de macroteke
ning. De macro kan weer bestaan uit deelmacro's, zoals de ondersteuning of bet 
bevestigingsmateriaal. Op een vrij eenvoudige manier is zo een layout-tekening van bet 
complete produkt samen te stellen. De macro bevat aile informatie die nodig is om een 
offerte op te stellen. Het CAD-systeem voert de informatie uit naar een offerteprogram
ma, waar deze verwerkt wordt tot een offerte. 
Als de klant de offerte accepteert zijn de gegevens me teen beschikbaar voor de produk
tie- en verkoopafdeling en kan vrij snel gefabriceerd, geleverd en gefactureerd worden. 
Op deze manier is een werkwijze verkregen voor bet uitwisselen of bergebruiken van 
informatie tussen een administratief systeem en een CAD-systeem. 

Een admiuistratieve applicatie die duidelijk gericbt is op CAD-systemen, is bet tekening
bebeer. Bij veel CAD-systemen is dit beheer slecbt ondersteund en is men gedwongen 
om dure programmatuur te kopen voor het waarborgen van een goed tekeningbeheer. Het 
tekeningbeheer is van wezenlijk belang als men niet steeds opnieuw wil beginnen met 
bet tekenen van vergelijkbare produkten. Dit is een van de meest voor de hand liggende 
applicaties om gegevens, die reeds in bet systeem zitten, opnieuw te gebruiken. 
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Veel CAD-systemen bebben mogelijkheden om tekeningen uit te voeren in uitvoerforma
ten als HPGL of Postscript Op deze manier kunnen tekeningen met bebulp van andere 
programmatuur, zoals tekstverwerkers of DTP-systemen, worden bewerkt. Deze moge
lijkheden worden in de praktijk weinig benut, maar zijn tocb ideaal voor bet maken van 
montagebandleidingen voor klanten, instructies voor montage in bet bedrijf of cursusma
teriaaL 
CAD-systemen die geen mogelijkheden hebben voor de uitvoer van tekeningen in een 
bepaald formaat, bebben vaak wel mogelijkheden om tekstbestanden bij de tekeningen te 
voegen en deze uit te plotten. 

Een ander belangrijk punt bij 3D CAD-systemen is bet presenteren van produktontwer
pen, bijvoorbeeld in bet offertestadium of in een overlegsituatie met de klant of op
dracbtgever. ('Is dit wat u bedoelt?'). Klanten blijken in de praktijk erg gevoelig te zijn 
voor kwalitatief goede kleurenpresentaties van bet produkt. 

Het presenteren van een produkt kan nog professioneler worden uitgevoerd door gebruik 
te maken van een visualisatiepakket Het CAD-model kan dan door middel van een 
standaard interface worden ingelezen in een visualisatiepakket, waarbinnen bet produkt 
dan verder kan worden aangekleed. Men kan bijvoorbeeld een werktafel in de werkruim
te plaatsten en de bele inricbting aanpassen. 

C.6. Conclusie 

Bij de aanscbaf van een CAD-systeem wordt meestal vooral de nadruk gelegd op de 
tekentecbnische mogelijkheden en functionaliteiten van bet systeem. Dit past geheel in 
bet beeld, dat de meeste CAD-gebruikers bet CAD-systeem uitsluitend bescbouwen als 
een tekensysteem: een vervanging van de tekenplank. 
Zelfs als men bet CAD-systeem uitsluitend als tekensysteem wil gebruiken, betekent dit 
op zijn minst dat men zou moeten werken met bibliotheken voor standaard onderdelen, 
met zelfgemaakte macro's van veel voorkomende produktdelen en met een goed 
tekeningbeheersysteem. 

Hergebruik van informatie is essentieel voor bedrijven die bet ontwerptraject op een 
goede manier willen automatiseren. 
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