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TAO 

Wie aan studie doet 

weet dag na dag steeds meer. 

Op de weg naar het Ware Weten 

ontdekt men op een dag 

de deugden van de 

onbeweeglijkheid. 

Tenslotte wil men niet meer tot elke 

prijs iets doen 

en juist dan gebeuren de dingen. 

Ja! Als men niets verstoort 

vindt alles uit zichzelf zijn eigen 

plaats 

En zo volbrengen de dingen zichzelf. 

Lao-Tse 



Abstract 

This graduation document deals with a survey about the integration of a new time study, 
L(ocation)C(omponents)W(erktuigen) with the method Design For Assembly. For Fokker 
it is necessary to design and build cheaper airplanes to survive in the near futher. These 
two mentioned methodes can help Fokker to achieve this goal. LCW is a structured 
approach for improvement studies like DFA. 
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Summary 

Introduction 

f en ~ ...,. ---

The aircraft industry is a very dynamic industry. At this moment there is a lot of 
competition in the race to sell airplanes, with profit, to fleetoperators. So in case of 
Fokker, they have to design, manufacture and assemble aircrafts at reasonable costs for 
which the customer is willing to pay. To lower the cost price, a number of actions are 
undertaken. One of those is the implementation of a new time study (LCW) to be able to 
determine good and reliable task times. This new time study happens to have a close 
relationship with the method Design For Assembly (DFA). 
This graduation report deals with the study of the relationship between the two methods. 
Therefore, there has to be a model to implement this possible interaction between the 
two methodes. 

Most of the costs and the rules for manufacturing and assembly are made early in the 
design process. In general the first definition stages of a design proces determine about 
80 % of the total costs of the design. On the other hand only 15 % of the costs are made 
in the first design stages. So it is important to have design rules, which make it possible 
to design products that are cheap to manufacture and assemble. Design For Assembly is 
one of the methods that can generate design rules for an assemble-friendly product. 

Most of the products produced and assembled in the Subfabriek, are placed directly into 
the aircraft. Most of the products require a lot of assembly time. The Subfabriek exists of 
five shops, a pipe shop, an interior shop, a flightdeck and steering shop, a mechanical 
shop and a support shop. In all these shops the new time study LCW will be 
implemented. LCW stands for Lokatie (Location), Componenten (Components) and 
Werktuigen (Tooling). Together with the DFA design rules, this will be a strong tool to 
evaluate and support the design process of new products and aircrafts. 

Preliminary research 
The first step in this research was a literature study on Design For Assembly and the 
time study LCW. There was very little literature on LCW. The implementation of LCW in 
all the shops of the Subfabriek will take about two years. The first shop for 
implementation of LCW is the Mechanical Shop. After the first analyses, the analists 
realized that they were going the wrong way with implementing LCW. The LCW-course 
told the analists that there was a possibility to implement LCW with just one formula. 
After a few analyses, it was clear that this was impossible for this particular shop. 

Design For Assembly, in combination with Design For Manufacturing, represents the 
awareness of the importance of design as the first manufacturing step. The DFA-method 
has been developed by G. Boothroyd and P. Dewhurst in the early seventies. The goal 
of DFA is to design a product with minimal costs for assembly within constraints imposed 
by other design requirements. This is done by first reducing the number of parts in the 
design and then ensuring that the remaining parts are easy to assemble. The goal for 
Fokker to design, produce and assemble faster and cheaper aircrafts can be achieved 
by using this method. 
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The main advantage of LCW, next to quick time studies, is the ability to support a 
structural approach to improve product and proces design. There is a clear link between 
LCW and Design For Assembly for improving product design. The data coming from 
LCW analyses can be used for the OF A analyses. 
From this preliminary research and the first mission description was the final mission 
described as followed: 

Investigate the possibility for integration between LCW and DFA 
for the purpose of design analyses and develop a model for 
implementation of LCW that supports Design For Assembly 

analyses and the design proces. 

Design For Assembly-workshops 
The first step following the preliminary research was the introduction of DFA workshops. 
In the sessions of the workshop different products from the shops of the Subfabriek were 
analyzed with a DFA evaluation technique. The DFA evaluation technique is called 
LUCAS OF A-technique. The goals set for the workshops were: 
• to get more knowledge of and skill in the use of DFA to evaluate products for an 

assemble-friendly design; 
• to make a choice between the different DF A-evaluation techniques; 
• to answer the question: how to spread the DFA-filosofy and technique all around 

the shops within Fokker? 

The members, taking part in the workshop-sessions, came from different workfields of 
Fokker. A multidisciplinary environment is necessary for a good result from the DFA 
analyses. Every discipline can bring in its requirements and restrictions to evaluate a 
product for assembly aspects. 
One of the results was that Design For Assembly is useful for the Fokker products. The 
DFA analyses showed that current product designs are hard to change but that it should 
be possible to formulate a set of design rules for assemble-friendly products. 

Integration of LCW and DFA 
LCW exists of five different levels. The levels LCW 1 and LCW 5 are qualified for the 
integration with DFA. LCW 1 is the level where the time study analyses are made. LCW 
1 generates the analyses on paper. Design For Assembly analyses can be made on the 
same paper, but this will make the analyses too complex. LCW 1 generates a lot of data 
which can be used in the following DFA analyses, so it is not necessary to make DFA 
analyses on the same paper too. 
The information from LCW 1 analyses can be used for formation of the LCW 5-level 
also. At this level the data from LCW 1 analyses are gathered for the different classes of 
parts (like Basic parts, Fastener parts and Use of tooling). These different classes can 
be used for initiation of DFA studies and other improvement techniques. Thus, for the 
use of DFA, it is better to develop a LCW 5 level. For the development of LCW 5 the 
different products in a production unit need to be grouped in families. It is necessary to 
classify them in different classes, to form those product families. 
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Implementation-model for a LCW-system 
After a few LCW analyses, the LCW analists found out that these LCW analyses would 
not lead to right LCW formulae. There was a need for another, new approach for the 
LCW 1 analyses. With the development of the following model, the analyses will take 
place in a better structured way. 
The first step in this new approach is: Classify the products or processes with the method 
of group technology. This is done to generate formulae for the different groups of 
products or processes much more easily. LCW requires a certain accuracy for its 
formulae. This can be better accomplished by the classification of products with group 
technology. 
The second step is selecting the products for analysation with LCW 1. The selection can 
depend upon analyzing time required, or the product characteristics in a certain product 
classe. 
The third step is analyzing the chosen products in the LCW 1 way. This is described in 
the LCW-course map. 
The fourth step is to generate the LCW 2-formulae or the LCW 5-classes. If this is 
impossible, because of the required accuracy. The next step is to overlook the product 
families again. With the newly formed product families, the LCW 1 analyses notes are 
overlooked again to generate the LCW 2-formulae or LCW 5-classes. 

With this model a new implementation plan is developed for the Mechanical shop. For 
the classification of the 738 products in the unit, there were nine criteria used to form 21 
product families . After the selection of the products for analyzation by LCW 1, the 
analists are now still filming and analyzing the videos. 

LCW I DFA and the designprocess 
For a further use of LCW and Design For Assembly, it is necessary to use these 
methods in the early design proces. The Engineering group needs data and information 
on the manufacturing and assembling processes to design products that can be easily 
made and with low costs. On the other side Manufacturing needs a close contact with 
Engineering to get work in the near future . Because if there is an other company who 
can make the products better and cheaper than a Fokker unit, the Fokker unit will lose 
work. 
So in order to get work from Engineering and to get insight in their own costs, the 
production and assemly units need to use LCW and DFA. 

LCW in combination with the different improvement techniques generates a lot of data at 
different abstraction levels. Each abstraction level requires different forms and quantities 
of information. Further research is needed to investigate these forms and amounts of 
data used at the different abstraction levels. A computerized application model of LCW 
and DFA can support the interaction between Engineering and Production. This 
application is also needed to handle the great amount of data coming from the LCW
analyses. 
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Conclusions and Recommendations 
Finally, conclusions were drawn from the research and some recommendations were 
made to take further actions to implement LCW and DFA design rules. 

Conclusions: 

• For Fokker Design For Assembly is useful to evaluate and improve existing and 
new designs. The use of DFA-workshops is very valuable to generate design rules. 
To take more out of the data generated with LCW, it is necessary that these data 
will be used in the early stages of the design process. 

• LCW is a time study method which doesn't stop at the generation of just new 
standard task times. It also gives support to methods like DFA and DFM. 

• There is a clear connection between LCW and DFA. This connection is not a 
physical integration but after a good implementation of LCW, it is very easy to go 
on with DFA. The development of LCW 5 is necessary for a good implementation 
of Design For Assembly. 

• A solid basic ground is needed for a good implementation of LCW. With the 
developeded model this can be achieved in a structural manner. 

Recommendations: 

• The methods LCW and DFA must be broadcasted throughout the whole Fokker
company. Workshops in different departments will help a great deal to accomplish 
this mission. 

• For a good and understandable implementation of the LCW method, it is necessary 
to write a good guidebook. 

• Develop a database application to handle the amount and variety of data produced 
by the LCW analyses. In this way it will be easier to evaluate and use the 
information coming from LCW for design activities. 

• There has to be a powerful project organization for the development of LCW. 
Otherwise the development will fade away. 
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Voorwoord 

Het rapport dat voor U ligt is het resultaat van mijn afstudeerstage. Het 
beschreven onderzoek heb ik vanaf december 1994 tot en met augustus 1995 
uitgevoerd binnen de Subfabriek van Fokker Aircraft B.V. te Schiphol. 

Het onderwerp van onderzoek was de methode Design For Assembly. Binnen de 
Subfabriek was een ontwikkelingsteam opgezet, dat tot doel had om innoverende 
ideeen en technieken te ontwikkelen en bruikbaar te maken binnen de units van 
de Subfabriek. In het team was men in aanraking gekomen met Design For 
Assembly door het zoeken naar een oplossing voor het Sliding Window. Dit 
ontwerp bracht nogal veel problemen met zich mee en met de techniek Design 
For Assembly is een nieuw ontwerp voor dit produkt naar voren gekomen. 
Daarnaast is men op dit moment, binnen de units, bezig met het implementeren 
van een tijdstudie, LCW. Deze tijdstudie heeft tot doel om, naast het genereren 
van normtijden voor handelingen en activiteiten, een gestruktureerde 
ondersteuning te bieden aan het verbeteren van werkmethoden, 
produktconcepten en -ontwerpen en de afdelingslayout. 

Mijn onderzoek had tot doel te kijken naar de bruikbaarheid van de techniek 
Design For Assembly op het bestaande produktenpakket binnen de Subfabriek. 
Daarnaast is onderzocht of er integratiemogelijkheden zijn voor LCW en Design 
For Assembly. 

Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken voor de steun en medewerking die ik 
ontvangen heb tijdens mijn periode bij Fokker. Met name de leden van het DOT
team, die de DFA-workshop hebben uitgevoerd, Theo de Graaff voor het schrijven 
van het Voorstel Tot Wijziging en Eric van Wetering. Voor de begeleiding van de 
kant van de Technische Universiteit Eindhoven gaat mijn dank uit naar de heren 
Willems en Bakker voor hun kritische kijk op mijn werk en rapportage. 

Speciale dank gaat uit naar Willem, Donald en Peter, met wie ik de kamer heb 
mogen delen en koffie heb mogen drinken. Jongens, bedankt voor de afleiding! 
Verder, Aleid bedankt voor de gezellige en opbeurende gesprekken tussendoor. 

Rene Nolen, 

Amsterdam, augustus 1995. 
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1. lnleiding 

1.1 Kader van het onderzoek 

Voor U ligt een rapport van mijn afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd ter afronding van 
de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Het 
afstuderen vindt in de meeste gevallen plaats in het bedrijfsleven. Het bedrijf dat mij een 
afstudeerplaats geboden heeft, is Fokker Aircraft B.V. te Schiphol. 

1.2 Probleemschets 

De vliegtuigbouw is een dynamische tak van de industrie. De ontwikkeling van de 
huidige en nieuwe produkten staat nooit stil. Daarbij komt nog dat de 
ontwikkelingskosten van een nieuw vliegtuig dermate hoog zijn dat deze niet meer 
gedragen kunnen warden door een enkele onafhankelijke vliegtuigbouwer. De huidige 
trend in de luchtvaartindustrie is dan oak dat vele bouwers toenadering tot elkaar 
zoeken. Zo wordt er binnen Europa gewerkt aan een overkoepelende luchtvaartindustrie. 
Voor Fokker heeft dit geleid tot de overname door Daimler-Benz Aerospace. 

Daarnaast is een continue kostenreduktie nodig om tegen concurrerende prijzen 
vliegtuigen op de markt te kunnen brengen. Binnen Fokker wordt dit gedaan door zowel 
kostenreduktie in de produktie als in het engineeringsproces door te voeren. Om dit alles 
te realiseren moeten deze twee processen beter op elkaar warden afgestemd. De 
interactie tussen beide afdelingen dient daarvoor beter en efficienter te warden. 

Binnen het engineeringsproces is men reeds gestart om dit proces te reorganiseren en 
te verbeteren door de invoering van het Agile Competitive Engineering(ACE)-proces. 
Hierbij is de Engineering-organisatie opgedeeld in drie deelgebieden vari Engineering, 
technologie, produkt en klantondersteuning (z1E LIT.(11 EN BIJLAGE 1 ). Door het engineerings
proces af te stemmen op en te ondersteunen met informatie vanuit Produktie kunnen 
voor beide zijden voordelen ontstaan. Het gevolg is dat snellere doorlooptijden ontstaan 
voor tekeningenpakket en andere engineeringactiviteiten, en tevens de stroom 
wijzigingen op het bestaande produktenpakket geringer wordt. De kreten "First-time
right" en "Time-to-market" komen hier naar voren. 

Binnen een aantal produktie-units is men begonnen om een systeem op te zetten om het 
engineeringproces te kunnen ondersteunen. Met de inventarisatie van de taaktijden en 
het opzetten van een betrouwbaar normenbestand wil men een dergelijk systeem op 
gaan zetten. Via de analyse van het huidige produktenpakket krijgt men een bestand 
van taaktijden en karakteristieken van dit pakket. Door manipulatie met behulp van 
bestaande verbeteringstechnieken voor proces en produkt kunnen vanuit deze database 
gegevens aangereikt worden ter informatie en ondersteuning van het 
engineeringsproces. Van de technieken die hier hun toepassing kunnen vinden, is 
ondermeer Design For Assembly (DFA) een van de toe te passen technieken. Design 
For Assembly probeert aan de hand van ontwerp-richtlijnen een aantal overbodige 
onderdelen in het ontwerp te elimineren en de overgebleven onderdelen op een 
makkelijkere manier te kunnen assembleren. 
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De voordelen hiervan zijn dat de diverse units een beter inzicht verkrijgen in hun 
processen en engineering sneller en beter haar informatie kan verkrijgen om de 
ontwerpen goedkoper te maken. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen of de 
methode Design For Assembly (DFA) binnen dit geschetste plaatje een plaats kan 
krijgen en hoe dit gerealiseerd dient te worden. 

1.3 De rapportage 

In deze inleiding van het rapport wordt in het kort een beschrijving gegeven van het 
kader van het onderzoek, de probleemschets en de verdere inhoud van het rapport. 

In hoofdstuk 2 worden beschrijvingen van Fokker Aircraft B.V. en de Subfabriek 
gegeven. Hier zal ook een nauwkeurige beschrijving van de units binnen de Subfabriek 
worden gegeven. Ook komen de achtergronden betreffende dit onderzoek, aan bod. 

In hoofdstuk 3 wordt de opzet van het onderzoek geschetst. In eerste instantie wordt een 
beschrijving van het uitgevoerde vooronderzoek gegeven. Na het doen van 
literatuurstudies en eerste interviews, worden de resultaten en conclusies 
gepresenteerd. Uit dit vooronderzoek komt naar voren dat de kennis en kunde ten 
aanzien van DFA verhoogd dient te worden en interactie-mogelijkheden tussen DFA en 
Lokatie, Componenten en Werktuigen (LCW) mogelijk zijn. LCW is naast een 
arbeidsstudie, een gestruktureerde manier om met de verkregen gegevens 
vervolgstappen te ondernemen in produkt- en procesverbeteringen. Hierin kunnen dan 
technieken als DFA en DFM ondersteuning krijgen met de gegevens die uit de LCW
analyses naar voren komen. De hieruit voortgekomen opdrachtformulering luidt als volgt: 

Onderzoek de integratiemogelijkheden van de methoden LCW en OF A op het 
vlak van produktanalyse en produkt(her-)ontwerpen, en ontwikkel een model 
waarmee de integratie van deze technieken te realiseren is om een bijdrage te 
leveren aan het ontwerp- en wijzigingstraject. 

Met het beschrijven van een stappenplan voor de verdere invulling van het onderzoek 
wordt dit hoofdstuk afgesloten. 

Hoofdstuk 4 gaat in op de opzet en uitvoering van de gehouden workshop over de 
methode DFA. Hierin wordt toegelicht welke analyse-techniek is gebruikt en welke 
resultaten behaald zijn met het uitvoeren van de workshop-sessies. 

In hoofdstuk 5 zal eerst een korte toelichting gegeven worden over de methode LCW en 
de raakvlakken met Design For Assembly. Daarna komen een tweetal mogelijkheden 
naar voren om LCW en DFA te integreren. Als afsluiting van dit hoofdstuk volgen voor
en nadelen en conclusies omtrent deze integratie. 

Hoofdstuk 6 behandelt een stappenplan welk nodig is om tot een gestruktureerde 
aanpak van de LCW-methode te komen. Hierbij is gelet op de raakvlakken met DFA. Dit 
stappenplan heeft als basis de methode groepentechnologie om te komen tot een 
classificatie van het produktenpakket. De uitkomsten van deze opzet zijn LCW-formules 
waarmee calculaties van het werkpakket gestandaardiseerd en vergemakkelijkt worden. 
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In hoofdstuk 7 zal worden ingegaan op de interactie van de ontwikkelde methode en het 
produktontwikkelproces. Zoals in de opdrachtformulering naar voren komt dient er een 
betere ondersteuning van het engineeringsproces te worden gerealiseerd. In dit 
hoofdstuk worden enkele mogelijkheden uitgewerkt hoe dit er in de toekomst uit zou 
kunnen zien. Hierna volgen in hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen ten aanzien 
van de integratie van LCW en OF A ter ondersteuning van het ontwerp-proces. 

In het laatste hoofdstuk zullen enkele reflecties plaatsvinden ten aanzien van mijn 
onderzoek en werk binnen de Subfabriek. De bijlagen waamaar verwezen wordt in dit 
verslag, zijn opgenomen een apart document. 
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2. Bedrijfsbeschrijving 

2.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving van Fokker gegeven. Kort zal worden 
ingegaan op de geschiedenis en huidige situatie van de Nederlandse vliegtuigbouwer. 
De situatie van de Subfabriek zal verder worden uitgediept. Hierin komen ook de huidige 
interactie van produktie en engineering en de achtergronden van het onderzoek aan 
bod. 

2.2 Vliegtuigbouwer Fokker algemeen 

De N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigfabriek Fokker is in 1919 opgericht door 
Anthony Fokker (z1E s1JLAGE 2, DE GEscH1EDEN1s vAN FoKKER). Tot de jaren vijftig heeft de 
onderneming zich bezig gehouden met het bouwen van zowel civiele als militaire 
vliegtuigen. In het jaar 1955, een mijlpaal voor Fokker, maakt aan het einde van dat jaar 
de F27 haar eerste vlucht. In 1967 wordt dit toestel gevolgd door de F28, Fokkers eerste 
straaljet aangedreven civiele toestel. Naast deze civiele activiteiten ontplooide Fokker in 
de loop der jaren ook activiteiten op het gebied van de ruimtevaart en de defensie
industrie. Eind jaren zeventig werden er plannen ontwikkeld voor de ontwikkeling van 
een super F27 en F28. Het resultaat is algemeen bekend, de Fo50 en de Fo100. De 
Fo100 is later gevolgd door een verkleinde versie van dit toestel, de Fo70. Hiermee 
wordt de blik vooral op de regionale luchtvaart gericht. Aan het begin van 1996 zal de 
Fo60, een verlengde Fo50, op de markt worden gebracht. 

De afzetmarkt voor vliegtuigen heeft de laatste jaren onder grote druk gestaan vanwege 
de grote verliezen bij de diverse luchtvloot-operators. Het segment van de regionale 
luchtvaart, waar Fokker zich met haar produkten op richt, is een zwaar bevochten markt 
(z1E s1JLAGE 3, REG10NALE LUCHTVAART). Er zijn veel vliegtuigbouwers die op dit segment, van 45 
tot 125 stoelen, hun produkten willen afzetten. De overcapaciteit, hoewel deze aan het 
afnemen is, is voor dit segment nog steeds te groat. Voor Fokker is het noodzakelijk de 
kosten van de vliegtuigen te verlagen zodat de gewenste prijs van de klanten gehaald 
kan worden zonder dat dit ten koste gaat van de winst. Hiervoor moet Fokker de kosten 
van het hele ontwikkel- en produktieproces verlagen en samenwerkingsverbanden 
aangaan op mondiale schaal. 

In 1993 is Fokker voor een groot deel overgenomen door het toenmalige DASA. Hiermee 
wordt nu op gebieden als ontwikkeling, produktie, marketing en verkoop verregaand 
samengewerkt. Hiermee is de onafhankelijkheid van de Nederlandse vliegtuigbouwer 
verloren gegaan, maar zijn de kansen om ook nog in de volgende eeuw Fokker
vliegtuigen in de lucht te zien, toegenomen. 
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2.3 Organisatie Fokker 

Sinds begin 1987 bestaat Fokker uit een Corporate Center, N.V. Koninklijke Nederlandse 
Vliegtuigenfabriek Fokker, waaronder een zestal werkmaatschappijen vallen . Deze 
functioneren als afgeronde, zelfstandige eenheden, maar rapporteren aan het Corporate 
Center (z1E F1GuuR 1 ). 

Ondernemingsstafafdelingen 

Avio Diepen B.V. Fokker Aircraft 
Services B.V. 

Figuur 1 : Organisatiestruktuur Fokker 

Fokker Space & 
Systems B.V. 

Aircraft Financing 
& Trading B.V. 

Fokker Special 
Products B.V. 

De zes werkmaatschappijen hebben een zelfstandige winstverantwoordelijkheid en zijn 
respectievelijk: 
• Avio Diepen 8.V. (AVD), gevestigd in Ypenburg. Deze maatschappij houdt zich 

bezig met handel, import en export van toestellen, onderdelen, systemen en 
overige produkten op het gebied van de lucht- en ruimtevaart. 

• Aircraft Financing & Trading 8.V. (AFT), te Amsterdam. Dit is een financierings
en verhuur(lease)maatschappij van vliegtuigen. 

• Fokker Aircraft Services B.V. (FAS), bevestigd te Woensdrecht. Zij houdt zich 
bezig met het onderhoud, revisie en modificatie van zowel civiele als militaire 
vliegtuigen. 

• Fokker Special Products 8.V. (FSP), gevestigd in Hoogeveen. Dit bedrijf ontplooit 
voornamelijk activiteiten die buiten het gebied van de luchtvaart liggen en is 
gespecialiseerd op het gebied van shelterbouw, voor militair en civiel gebruik en de 
fabricage van koolstofvezelprodukten. 

• Fokker Space & Systems (FSS), gevestigd in Leiden. Deze werkmaatschappij 
houdt zich bezig met ruimtevaartprojecten en activiteiten die hiermee verband 
houden. 

• Fokker Aircraft B.V. (FAC), gevestigd te Schiphol. Dit is de spil van Fokker. Deze 
maatschappij ontwerpt, produceert, assembleert en verkoopt de vliegtuigen welke 
Fokker in haar assortiment heeft. Verder hoort hier een goede 
produktondersteuning bij . 
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Binnen de FAC-maatschappij proberen engineering, produktie en klantondersteuning 
met een integraal proces in negen maanden tijd een vliegtuig voor de klant geleverd te 
krijgen . Deze werkmaatschappij heeft een matrixstruktuur met een functionele en 
produktgerichte indeling (z1E BIJLAGE 4, ORGANOGRAM FAC). Als gevolg van de functionele 
indeling is FAC opgedeeld in een aantal directoraten, met ieder een eigen werkterrein. 
De produktie van vliegtuigen en onderdelen valt onder het directoraat Manufacturing 
Operations. De produktievestigingen bevinden zich op diverse lokaties in Nederland. Op 
Schiphol bevindt zich de grootste afdeling, Production Final Assembly (PF), waar de 
eind-assemblage van de vliegtuigen plaatsvindt. Een onderdeel van PF is de Subfariek. 

2.4 De Subfabriek binnen Production Final-assembly 

Samen met de unit Verspaning en de gereedschapsfabricage, vormde de Subfabriek 
een groep toeleveranciers van het eindlijnenbedrijf Schiphol. Het eindlijnenbedrijf 
Schiphol (FESS) is begin 1995 omgedoopt in Production Final-assembly (PF). Binnen PF 
vindt de Subfabriek haar plaats. Per juli 1995 is de Subfabriek ontbonden en zijn de 
units, die deel uitmaken van de Subfabriek, organisatorisch bij verwante organisaties 
ondergebracht (21E BIJLAGE s, ORGANOGRAM SuBFABRIEK). 

Subfabriek 
De vijf produktie-units van de Subfabriek brengen elk een eigen soort produkt voort. 
De interieur-unit (SFIT) is gespecialiseerd in het maken van vacuumgezogen, kunststof 
onderdelen, die veelal in het interieur van het vliegtuig verwerkt worden. Naast de 
vacuumdelen worden in de lnterieur-unit ook geluidsisolatiematten, kunststof leidingen 
en vrachtnetten vervaardigd. 
In de Leidingen-unit (SFLE) worden rvs en aluminium leidingen voor het vliegtuig 
geproduceerd. Het ruw materiaal wordt met buigmachines en lasapparaten in de 
gewenste vorm gebracht en vervolgens rechtstreeks in de vliegtuigen ingebouwd. 
De Licht- en Stuurrniddelen-unit (SFLS) is produktgericht ingedeeld. Er zijn aparte 
groepen voor het samenstellen van flightdeck-instrumentarium, de flight-controls en 
lichtprofielen. Deze worden hier zowel voor de Fo50 en de Fo?0/100 geproduceerd. 
De Mechanische Samenstel/ingen-unit (Mechanical Systems, SFMS) is een werkplaats, 
die deels programmagericht, deels technologiegericht is ingericht. Er zijn drie aparte 
groepen, te weten montage, samenbouw/elektra, Airbus/F-16. De montage houdt zich 
bezig met het maken van tandwielkasten, kabelgeleiding, wielen en engine-frames, 
terwijl de groep samenbouw/elektra complexe (sub-)samenstellingen vervaardigd. De 
Mechanical Systems ontvangt het grootste gedeelte van haar onderdelen van de unit 
Verspaning. 
Tenslotte is er nog de Supporting-unit (SFSU). Deze werkplaats is ingericht op een 
snelle dienstverlening aan de eindlijnen. Bovendien worden in de Supporting-unit vrijwel 
alle produkten vervaardigd, die iets te maken hebben met bekleding en stoffering, zoals 
vloerbedekking en stoelhoezen. Ook stickers, welke door het gehele vliegtuig te vinden 
zijn, worden in de Supporting-unit gemaakt. 

De Subfabriek is in 1991 opgericht om de logistieke performance naar de eindlijnen (PF) 
toe te verhogen. De hierboven beschreven units zijn daarvoor in eerste instantie bij 
elkaar gevoegd op een lokatie nabij Schiphol. In 1994 zijn de units direct om het 
eindlijnenbedrijf heen, op Schiphol zelf geplaatst. 
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2.5 Plaatsbepaling afstudeeropdracht 

De begeleiding en uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen de 
hiervoor beschreven Subfabriek. Doel van de Subfabriek was in eerste instantie om de 
logistieke performances van de diverse units te verbeteren. Primair heeft daarvoor een 
herschikking van het produktenpakket plaatsgevonden. Hieruit zijn de zogenaamde 
doorstroom-opdrachten ontstaan. Dit zijn opdrachten waarbij alle onderliggende delen in 
een en de dezelfde afdeling worden aangemaakt en in het bovenliggende deel worden 
verwerkt. Hierdoor konden grote redukties in doorlooptijden verkregen worden. 
Daamaast moesten de units zodanig gestroomlijnd worden dat werkpakketten van buiten 
Fokker aantrokken konden worden. Daarvoor was het nodig om te weten waar men zelf 
goed in is, om een concurrerend kostenniveau te kunnen bewerkstelligen. 

Daarnaast is Fokker naar haar core-bussiness aan het kijken. Het gevolg hiervan was 
dat in principe het werk en de produkten, die door de units van de Subfabriek geleverd 
worden, uitbesteed konden worden. Door deze ontwikkeling zullen de units van de 
Subfabriek met andere leveranciers moeten concurreren om werk van Engineering 
binnen te halen. Voor de units is het van belang om te zorgen zo vroeg mogelijk bij het 
engineeringsproces betrokken te raken, om hiermee de kans op het binnenhalen van het 
werk te vergroten. 

Een voorwaarde hiervoor is dat de units inzicht krijgen in hun sterktes, zwaktes en hun 
kansen in de toekomst. Daarnaast wil men een interactieve relatie met engineering 
aangaan om werk in de toekomst te kunnen garanderen. Om een strukturele 
ondersteuning van het engineeringsproces te kunnen leveren dient Produktie (lees units) 
methoden ter hand te nemen, die deze ondersteuning kunnen leveren. De methoden die 
op dit moment binnen de Subfabriek in de belangstelling staan zijn LCW (Locatie, 
Componenten en Werktuigen) en Design For Assembly. 

2.6 Achtergronden van het onderzoek 

Binnen de Subfabriek is een overleg opgestart, het DOT genaamd. De doelstellingen 
hiervan waren in het kort: 

• meer kennis en kunde te vergaren omtrent verschillende innoverende ideeen en 
technieken; 

• produktverbeteringen van het bestaande produktenpakket uit te voeren; 
• een betere interactie met Engineering te bewerkstelligen om voorstellen tot 

wijzigingen te versnellen en de kwaliteit van de voorgestelde wijzigingen te 
verhogen. 

Dit DoorOntwikkelingsTeam is in het leven geroepen om de functie produktie
voorbereider (PV) op een hoger niveau te brengen en de PV'ers meer specifieke kennis 
omtrent methoden en ontwikkelingen bij te brengen. Daamaast is dit overleg in leven 
geroepen om innoverend bezig te zijn en nieuwe ideeen voor proces- en 
produktverbeteringen uit te werken. 

Binnen het DOT-overleg was men bezig met de methode Design For Assembly. De 
groep had enkele produkten onder de loep genomen, om deze met behulp van DFA
richtlijnen te verbeteren. 
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Daarnaast was men binnen de Subfabriek begonnen met de invoering van een 
arbeidsstudie-methode. Deze methode LCW wordt binnen de Subfabriek ingevoerd om 
een nieuw, nauwkeurig normtijden-bestand voor het bestaande produktenpakket op te 
bouwen. Daarnaast is het de bedoeling om in de toekomst met behulp van deze 
normtijden nieuwe opdrachten snel en nauwkeurig te calculeren en offertes af te geven. 
Door het uitvoeren van LCW-studies binnen een produktie-afdeling krijgt men een 
gedetailleerd inzicht in de processen en knelpunten van deze processen. LCW geeft 
zowel kwalitatief als kwantitatief onderbouwde karakteristieken van het produktenpakket 
en van produktieprocessen. Het inzicht dat hiermee verkregen wordt, moet gebruikt 

Karakterestieken 
produkt & proces 

lnzicht ---Verbeteringsstudies 

worden om een bijdrage in 
verbeteringsstudies te leveren. 
Na de verbeteringsstudies is er 
een vernieuwd inzicht, dat op zijn 
beurt weer gebruikt kan worden 
voor nieuwe verbeteringsstudies. 
In figuur 2 is dit grafisch 
weergegeven. 

De laatste ontwikkeling welke van 
belang is voor dit onderzoek, is de 

Figuur 2 Het proces na LCW-studies reorganisatie binnen Engineering. 
De reorganisatie van Engineering 
houdt verband met de invoering 
van het ACE-project (z1E s1JLAGE 1, 

srnuKTuuR vAN ENGINEERING NA ACE) . ACE staat voor Agile Competitive Engineering. De 
doelstelling van Fokker is om 30% reduktie van zowel kosten als doorlooptijd van het 
vliegtuignieuwbouwproces te realiseren. Hiervoor dienen zowel de non-recurring 
(eenmalige kosten) als de recurring (serie produktie) kosten onder loep te worden 
genomen. Voor het halen van bovengenoemde doelstelling dient een project binnen de 
gestelde eisen m.b.t. Techniek, tijd en geld (T,t,$) te worden afgerond. Daarom is 
concurrent engineering ingevoerd en wordt de Engineering-organisatie ingericht voor het 
realiseren van deze doelen. Dit moet leiden tot een produktiviteitsverbetering en 
kwaliteitsverhoging in het ontwerp-proces. In hoofdstuk 7 wordt de huidige struktuur van 
Engineering verder uitgewerkt. 
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3. Opzet van het onderzoek 

3.1 lnleiding 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de opzet van het onderzoek. Hierbij wordt 
allereerst een beschrijving van het vooronderzoek gegeven, inclusief resultaten en 
conclusies daarvan. Vervolgens wordt de opzet van het 
vervolgonderzoek aangegeven en vindt een 
afbakening van het onderzoek plaats. In figuur 3 is het 
plan van aanpak in een stappenmodel weergegeven. 

3.2. Vooronderzoek 

Vooronderzoek 

Bedrijfsbeschrijving 

I Opdrachtformulering 

L 
Vervolgstappen 

Het vooronderzoek heeft dienst gedaan als orientatie in 
de DFA-methoden en de problematiek op dit gebied. 
Daarnaast is gekeken naar de opzet van de LCW
methode en de implementatie van LCW binnen de 
Subfabriek. Na een korte introduktie van Design For 
Assembly en LCW in de voorgaande hoofdstukken, 
zullen beide methoden in nu volgende paragrafen 
verder worden toelicht. 

Figuur 3 : Plan van aanpak 

3.2.1 De struktuur van de LCW-methode 

De methode Locatie, Componenten en Werktuigen (LCW) is in begin jaren tachtig in 
Belgie ontwikkeld. De basis van LCW is een grote hoeveelheid MTM-1-studies. Via een 
aantal statistisch onderbouwde stappen genereert LCW, met een gegarandeerde 
nauwkeurigheid, formulas waarmee op een snelle manier calculaties en 
capaciteitsplanningen kunnen worden afgegeven. Op basis van de resultaten van een 
LCW-studie kunnen vuistregels opgesteld worden voor het karakteriseren van een 
produktie-afdeling. Het karakteriseren kan plaatsvinden op zowel produkten als 
processen, die in de betreffende afdeling plaatsvinden. 

Bijvoorbeeld voor het grof calculeren van een nieuwe opdracht betreffende de produktie 
van X meter leiding voor Y type vliegtuig staat een tijd Z (en dus ook de prijs), zonder dat 
hierbij op allerlei bijkomende details hoeft te worden gelet. Met het inzicht dat wordt 
verkregen met behulp van de LCW-studies kunnen aansluitingen met 
verbeteringstechnieken snel en makkelijk gemaakt worden. 
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LCW 2 afgeleid van 
LCW 5 ofLCW 1: 

- Bepaling van: 
• produktgroepen 
• manufacturinggroepen 
• volgorde-groepen 
• formule-groepen 

- Algemene LCW 2 
- Technische LCW 2 
- Geen analyses meer nodig 

LCW5 
afgeleid van LCW 1: 

- geen analyses meer; 
- vaste fabricagetijd; 
- zowd voor bestaande als nieuwe 
ontwerpen; 

- gegeven de produktstruktuur: 
• fundamenteel werkvolume; 
• toegevoegd werkvolume; 
• LCW 2/LCW 3. 

J 
• DFA/DFM; 
• Engineering methoden; 
• Ergonornie; 
• Produktanalyses(FMEA); 
• Produktvergelijking(QFD); 
• Produktontwikkeling(CAD); 
• Produktiebehee:rsing. 

Figuur 4 : Het LCW-systeem en de relatie met 
verbeteringstechnieken {vrij naar Willemarck, Lit.[2]} 

Doelstellingen van LCW zijn (z1E LrT.(2), W1LLEMARcK): 

• het op economisch verantwoorde wijze nauwkeurig bepalen en optimaliseren van 
werkmethoden en tijdsnormen. 

• Het optimaliseren van de produktstruktuur door produktanalyse en 
produktvergelijking. 

• Optimalisatie van het machinegebruik en omgevingsfactoren. 
• Het bepalen van fundamenteel en toegevoegd werkvolume ten behoeve van het 

verhogen van de efficientie en de kwaliteit van het werk. De aanpassingen van 
onderdelen in het produkt en het te gebruiken gereedschap (het concept van 
onderdelen en gereedschappen) en daamaast het verhogen van de kwaliteit van 
de arbeid. 
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De LCW-methode onderscheidt de volgende onderdelen: 
• Basisonderdelen: ingekochte of aangemaakte onderdelen; 
• Fixatieonderdelen: bouten, schroeven, klemringen, moeren, klinknagels; 
• Gereedschappen: mallen, luchttollen, enzovoort. 

Deze onderdelen komen in de drie belangrijkste niveaus terug. In figuur 4 zijn de 
belangrijkste niveaus van LCW weergegeven. Deze niveaus zijn LCW 1, LCW 2 en LCW 
5. Via de analyses van het LCW 1-niveau worden voor elk onderdeel factoren bepaald. 
De factoren, LCW 2-elementen, leiden via een aantal rekenslagen tot de LCW 2-
formules voor een groep produkten of een afdeling. In de volgende hoofdstukken zal 
deze figuur verder toegelicht en uitgewerkt worden. 

• LCW 1 legt op een analytische wijze zowel de statische als de dynamische 
produktstruktuur in hun samenhang vast, met de daarbij behorende 
moeilijkheidsgraden en geeft aan de hand van indicatoren aan, waar verbeteringen 
mogelijk zijn. Hierdoor is methode-verbetering en aanpassing van zowel voorwerp 
als gereedschap snel en gericht mogelijk. In bijlage 6 wordt een LCW 1-
analyseblad in detail toegelicht. 

• LCW 2 Legt het statische deel van de produktstruktuur (BO, FO, GG) in formule
vorm vast en maakt het mogelijk om door middel van de statische produktstruktuur 
of delen daarvan tot een betrouwbare en nauwkeurige normaaltijd te komen (z1E 

BIJLAGE 6, LCW-ANAL YSEMETHODE). 

• Het LCW 5-niveau komt, net als het LCW 2-niveau, voort uit de LCW 1-analyses. 
LCW 5 genereert geen formulas zoals LCW 2 dit doet, maar geeft per 
verschillende klasse basisonderdelen, fixatieonderdelen en gereedschappen een 
normtijd. De onderdelen die onder een groep worden gerangschikt hebben een 
aantal overeenkomstige kenmerken en krijgen daarom die betreffende normtijd 
toegerekend als ze in een produktstruktuur voorkomen. Hiermee is reeds vroeg in 
het ontwerpproces een gedetailleerde calculatie van een nieuw produkt te maken. 
Dit is dan reeds vroeg in het ontwerpproces mogelijk. Het LCW 5-niveau kan een 
geautomatiseerd tool zijn, dat een goede ondersteuning kan bieden aan het 
ontwerpproces (ZIE BIJLAGE 6, LCW-ANAL YSEMETHODE) . 

Daar waar andere technieken na tijdsanalyse ophielden, heeft de ontwikkelaar deze 
methode ontwikkeld om de analyse-resultaten tevens inzetbaar te maken voor 
gestruktureerde studies van zowel produktontwerp, produktconcept, werkmethode, 
gebruikte gereedschappen en werkplek lay-out. In figuur 4 is de opzet van LCW samen 
met enkele verbeteringstechnieken weergegeven. 
Naast de keuze voor LCW als snelle en betrouwbare arbeidsstudie, heeft tevens 
meegespeeld dat LCW een kwalitatief en kwantitatief inzicht geeft in produkten en 
processen. Met deze inzichten kunnen vervolgacties ondemomen worden voor 
verbeteringen aan produkten en processen (ZJE F1GuuR 2, PAG. 18). 
Hierbij moet opgemerkt worden dat de benamingen van de onderscheiden niveaus in het 
LCW-systeem niet geheel op hun plaats zijn. Maar bij gebrek aan beter is de nummering 
van de verschillende niveaus in het onderzoek vastgehouden. 
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3.2.2 Design For Assembly: methode en filosofie 

Het onderzoek naar de kenmerken van Design For Assembly heeft plaatsgevonden aan 
de hand van een literatuurstudie. Binnen de Subfabriek bestond de behoefte om meer 
inzicht en grip op de methode DFA te krijgen. Bij de literatuurstudie over DFA heeft de 
nadruk dan ook gelegen op de grondbeginselen van DFA, analyse van verschillende 
DFA-evaluatietechnieken en de mogelijke voordelen van DFA (in samenhang met DFM) 
voor de vliegtuigindustrie. 

OF A richt zich in de engste zin op optimalisatie van de montage-aspekten van een 
produkt. Per ontwerp wordt gekeken naar: 
• reduceren van het aantal onderdelen; 
• vereenvoudigen van de montage-handelingen van de overgebleven onderdelen. 

DFA is toepasbaar op zowel bestaande als nieuwe ontwerpen. Via het uitvoeren van 
DFA-analyses op produktontwerpen wordt getracht de grondbeginselen van deze 
methode uit te voeren. Dit leidt tot vermindering van het aantal onderdelen en daarmee 
een vermindering van de logistieke sturingslast, voorraden, materiaalkosten, 
doorlooptijden en aantal inkoopdelen. 

I Kenmerken onderdelen 

• Geometrlsch~ ' 
eigenschapperi, 

• , fysische eigenschappen 

Kenmerken verbindingen 

I Vermijding assemblagehandelingen 

• ' e~I~ coml),O!lenten 
• Fuhcile;;lritegratie 
• , , R,edU,, , ' ,,CQmp.varlanten 
• , Simi , -, van ' 

_.~ \.,~:;·, r~ . 

,9Clfll, 

Vereenvoudiging assemblagehandelingen 

Figuur 5 Samenvatting van Design For Assembly {uit Rampersad, 
Lit.[4]} 
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Voor het elimineren van onderdelen in een ontwerp zijn een drietal eenvoudige vragen 
opgesteld: 

1. Moet een onderdeel (kunnen) bewegen ten opzichte van de rest van de 
onderdelen in het produkt? 

2. Moet een onderdeel om fundamentele redenen van een materiaal gemaakt zijn dat 
verder in het produkt niet voorkomt? 

3. Moet het onderdeel apart kunnen worden aangebracht of losgemaakt omdat 
anders montage of demontage van (andere) theoretische noodzakelijk onderdelen 
onmogelijk wordt? 

Voldoet een onderdeel niet aan tenminste een van de drie criteria dan komt het 
onderdeel in aanmerking voor eliminatie uit het ontwerp. Als alle vragen negatief 
beantwoord worden dan moet het betreffende onderdeel uit het ontwerp geelimineerd 
worden (ur.(3], BoorHRovo). Voor een gedetailleerde DFA-analyse zijn een aantal 
technieken ontwikkeld, welke in bijlage 7 besproken worden. In het kort houdt Design For 
Assembly in: 

"standaardisatie van materialen, verbindingsmiddelen en techno/ogieen in een ontwerp 
en het gehele produktenassortiment." 

In figuur 5 wordt de methode Design For Assembly in een aantal kernwoorden 
samengevat. 

Binnen Fokker is herontwerpen van bestaande produktontwerpen een onrendabele 
zaak. Veranderingen die in een ontwerp doorgevoerd kunnen worden, moeten binnen 
een jaar terugverdiend kunnen worden. Met de huidige kleine series is dit in maar weinig 
gevallen te realiseren . Daarom moet DFA zich vooral richten op nieuw te ontwikkelen 
produkten. DFA moet een plaats krijgen in een vroeg stadium van het ontwerpproces om 
de mogelijkheden ervan optimaal te benutten. Verder staat de methode Design For 
Assembly niet alleen in het ontwerpproces. Dus de verbeteringen houden niet op na het 
uitvoeren van DFA-analyses maar zullen gevolgd moeten worden door andere methoden 
en technieken (z1e s1JLAGE a, DFA 1N HET PRoouKToNTWIKKELPRoces). 
Naast een verbeteringstechniek is Design For Assembly zeer zeker ook een 
verbeteringsfilosofie. Het maakt niet uit welke DFA-techniek wordt toegepast, als de 
toegepaste techniek maar door alle betrokkenen wordt gesteund en gebruikt. Design For 
Assembly is een gedachtengang en filosofie welke in het ontwerpproces ingeburgerd 
meet zijn . 

3.3 Resultaten van het vooronderzoek 

De resultaten van het vooronderzoek worden hieronder puntsgewijs opgesomd. 

• Design For Assembly biedt voor de vliegtuigindustrie, mits integraal toegepast in 
het engineeringsproces, veel voordelen. Naast het elimineren van het aantal 
onderdelen en het vereenvoudigen van de assemblagehandelingen kunnen 
opzienbarende resultaten in de logistieke aansturing en de kwaliteit van het 
produkt bereikt worden (ur.(5], NOLEN) . Daarnaast zal de stroom wijzigingsvoorstellen, 
en de daarmee gepaard gaande doorlooptijd, sterk verminderen door het principe 
van "First time right". 
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• De kennis en het inzicht in de mogelijkheden en voordelen van Design For 
Assembly binnen de units van de Subfabriek zijn nog te gering om hiermee een 
gestruktureerde aanpak in de richting van Engineering te bewerkstelligen. 
Daarnaast is de introduktie van OF A-technieken waardevol om het ontwikkel- en 
leerproces van Design For Assembly in gang te kunnen zetten. 

• Bij de eerste opzet van de ontwikkeling van het LCW-systeem is onvoldoende 
aandacht besteed aan het creeren van een goede basis voor de analyses en de 
vorm van mogelijke resultaten. De aansluiting van de curcus LCW, die gevolgd is 
door verschillende produktievoorbereiders en arbeidsdeskundigen, met de praktijk 
ontbrak. De problemen die zich voor hebben gedaan bij de eerste analyses voor 
LCW waren niet behandeld in de curcus. 

• De implementatie van LCW is reeds van start gegaan in de unit Mechanical 
Systems. Via de analyse van een aantal, vooraf bepaalde, produkten worden een 
aantal LCW-formules verkregen. De weg in het LCW-schema (F1ouuR 4, BLZ. 19) zal 
eindigen bij de ontwikkeling van een LCW 2-niveau. 

• De interactie tussen Engineering en de Subfabriek verloopt voor een belangrijk 
deel via de produktspecialist en de produktievoorbereiders.Sinds de reorganisatie 
van Engineering is er een frequenter contact tussen beide afdelingen. 

3.4 Conclusies van het vooronderzoek 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het vooronderzoek is gekeken naar mogelijke 
richtingen om de methode DFA binnen Fokker wijder verspreid te krijgen . Daarnaast is 
gezocht naar mogelijkheden om LCW en DFA aan elkaar te koppelen . Hierbij zijn de 
volgende mogelijkheden naar voren gekomen: 

Opzet voor verspreiding DFA-filosofie. 
Binnen de Subfabriek is onvoldoende kennis omtrent verbeteringstechnieken, met name 
over DFA, aanwezig. Ook binnen de ontwikkelafdeling bestaat te weinig aandacht en 
kennis omtrent dit probleemgebied. Er dient dus gewerkt te worden aan het verbreden 
en verdiepen van de kennis in de mogelijkheden en voordelen van Design For Assembly, 
zowel binnen de units van de Subfabriek als binnen de overige afdelingen van de 
Fokker-organisatie. Hier moet binnen een multidisciplinaire omgeving de DFA-filosofie 
ge·1ntroduceerd en beoefend worden. Via de groepssessies, waarin de DFA-methode 
geoefend wordt, wordt dan een tweeledig doel bereikt: 

1. verbreding en verdieping van de kennis omtrent Design For Assembly en; 
2. de verschillende disciplines krijgen op deze manier een beter inzicht in elkaars 

restricties en mogelijkheden. 

lntegratie LCW en DFA. 
Om in de toekomst een bijdrage te kunnen leveren in de aansturing van het 
ontwikkelproces moet een model ontwikkeld worden, welk leidt tot de implementatie van 
een LCW/DFA-systeem. Een dergelijk model dient een generiek karakter te hebben, 
waarmee verschillende units/produktieafdelingen in staat worden gesteld op een 
gestruktureerde manier LCW in hun processen toe te passen en te gebruiken. Daarnaast 
moet dit model robuustheid bezitten, zodat de verschillende gebruikers hun requirements 
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en produkt- en proceseigenschappen in het LCW-systeem kunnen verwerken, zonder 
dat dit ten koste gaat van de nauwkeurigheid van de LCW-methode en daarmee het 
vertrouwen in deze methode. 

Toekomstvisie van de bijdrage van produktie in het produktontwikkelingsproces. 
Met de ondersteuning via een, eventueel geautomatiseerd, systeem (CADAM, CA TIA IV) 
kan een invulling gegeven worden van de bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe 
produkten, door produktie. De geleverde bijdrage aan dit proces hangt in grote mate af 
van het instapmoment in dit ontwikkelproces. 

Naast de bijdragen van een LCW-systeem voor de verschillende units in hun 
bedrijfsvoering, kan dit systeem ook zijn nut bewijzen voor het produktontwikkelproces. 
Hiermee kan de toegevoegde waarde van het LCW-systeem voor de units verder 
worden verhoogd. De gegevens welke in het LCW-systeem aanwezig zijn worden dan 
ook aangewend om de kwaliteit en de snelheid van het ontwikkelproces van nieuwe 
produkten te verhogen . 

3.5 Onderzoeksopdracht en afbakening van het 
probleemgebied 

Op basis van bovenstaande resultaten, conclusies en de eerste opdrachtformulering is 
een definitieve opdrachtformulering opgesteld. 
Deze luidt als volgt: 

Onderzoek de integratie-mogelijkheden van de methoden LCW en DFA op 
het vlak van produktanalyses en produkt(her-)ontwerpen, en ontwikke/ een 
model waarmee deze integratie van de methoden ge realiseerdkan worden, 

teneinde een bijdrage te leveren aari het ontwerp- en wijzigingsproces. 

De scope van het onderzoeksgebied zal liggen binnen de Subfabriek. De Subfabriek is 
in paragraaf 2.4 beschreven en vormt een organisatorische eenheid binnen de Fokker
organisatie. De diverse units moeten in de toekomst op eigen kracht werk van buiten 
Fokker binnen zien te halen. Via onderzoek naar innoverende technieken worden de 
units in staat gesteld in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Door de invoering van 
LCW en de link te leggen naar de verbeteringstechniek OF A wil de Subfabriek het 
voorgaande bewerkstelligen. Binnen de Subfabriek is de unit Mechanical Systems de 
eerste unit, waar het LCW-systeem doorgevoerd wordt. De nadruk van dit onderzoek zal 
gericht zijn op deze unit. 

3.6 Vervolgstappen van het onderzoek 

Uit het vooronderzoek en het opstellen van de definitieve opdrachtformulering zijn de 
volgende vervolgstappen voor het onderzoek opgesteld. In figuur 6 worden de 
verschillende vervolgstappen van mijn onderzoek grafisch weergegeven. 

Design For Assembly-workshops 
De eerste stap in het vervolgonderzoek was, het opzetten van een aantal workshops met 
als onderwerp Design For Assembly binnen de Subfabriek. De workshop-sessies hebben 
plaatsgevonden binnen het DOT-overleg. Daarbij zijn een aantal extra mensen uit 
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andere vakgebieden uitgenodigd om de sessies in een multidisciplinaire omgeving te 
laten plaatsvinden. Tijdens de sessies zijn onderwerpen aan bod gekomen, als: 

• is DFA toepasbaar binnen het Fokker produktenpakket? 

• Welke OF A-evaluatieanalyse kan gebruikt worden? 

• Wat zijn bijkomende problemen en eisen voor het toepassen van OF A binnen 
Fokker? 

Resultaten die in de workshops naar voren kwamen, zijn gebruikt worden voor vervolg
acties om Design For Assembly binnen Fokker te 
verspeiden. 

lntegratiemogelijkheden van LCW en Design For 
Assembly 
Na de introduktie van Design For Assembly en de 
ontleding van LCW, zijn de mogelijkheden voor 
integratie van beide methoden verder uitgewerkt. 
Binnen deze integratie is gelet op de huidige stand 
van zaken bij het invoeren van LCW en de 
raakvlakken met Design For Assembly. Daamaast zijn 
voordelen en nadelen van een mogelijke integratie 
van beide methoden opgesomd en enkele 
aanbevelingen gedaan. 

Model voor het ontwikkelen van een LCW-systeem 
De bestaande literatuur over LCW biedt onvoldoende 
steun voor het opzetten van een LCW-systeem. De 
gegeven struktuur is erg globaal en kan naar eigen 
inzicht worden ingevuld. Met name de basis voor het 
uitvoeren van de LCW-analyses is zwaar 
onderbelicht. In het nieuwe model is de aandacht 
vooral gericht op een goede basisstruktuur voor een 
verdere invoering van LCW. Via groepentechnologie 
moet een basisstruktuur worden opgezet, om het 
uiteindelijke resultaat van verschillende LCW-modules 
tot stand te laten komen. 

Design For Assembly
Workshops 

lntegratiemogelijkheden LCW 
en DFA 

Opzet model voor 
ontwikkeling van LCW 

LCW/DFA in het 
produktontwikkelingsproces 

Conclusies en aanbevelingen 

Figuur 6 : Vervolgstappen 
onderzoek 

Beschrijving van toepassen LCW/DFA in het produktontwikkelingsproces 
Het uiteindelijke doel van het opstellen van een LCW/DFA-systeem is een bijdrage te 
leveren aan het goedkoper en sneller ontwikkelen en produceren van produkten. Het op 
te zetten systeem moet dus een invulling geven aan het ontwikkelproces binnen Fokker. 
Met behulp van de nieuwe ACE-struktuur binnen Engineering is een beschrijving 
gegeven van de mogelijke interactie van het LCW/DFA-systeem in deze struktuur. 

Conclusies en aanbevelingen 
Met het trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen voor een beter inzicht in 
Design For Assembly en LCW, het opzetten van een LCW-systeem en de bijdrage aan 
het ontwikkeltraject wordt dit rapport afgesloten. 
In de volgende hoofdstukken worden deze stappen verder uitgewerkt en beschreven. 
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4. De DFA-workshop 

4.1 lnleiding 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de opzet en resultaten van de DFA-workshop, 
gehouden binnen de Subfabriek. In de eerste paragraaf zullen de opzet en 
doelstellingen van de workshop beschreven worden. In paragraaf 4.3 worden de 
resultaten gepresenteerd. In paragraaf 4.4 zullen enkele vervolgstappen beschreven 
worden. 

4.2 Opzet, teamsamenstelling en doelstellingen van de 
DFA-workshop 

Via een aantal workshopsessies is een introduktie van de filosofie en methodiek van 
Design For Assembly gegeven. De doelstellingen die aan deze workshop gesteld waren, 
waren de volgende: 

• verbreden van kennis en kunde van de DF A-filosofie en het werken met DF A-
analyses. 

• Achterhalen van een eenvoudig te gebruiken DFA-evaluatietechniek. 

• lnzicht in de mogelijkheden van de DFA-methode binnen de Subfabriek. 

• Hoe de DFA-filosofie verder te verspreiden en toe te passen in het ontwikkeltrajekt 
binnen Fokker. 

In de eerste twee sessies is ingegaan op Design For Assembly en het uitvoeren van een 
produktanalyse met behulp van DFA-evaluatietechnieken. Hierbij zijn een aantal van de, 
meest gebruikte, technieken behandeld (z1E s1JLAGE 7, DFA-ANALYSETECHN1EKEN}. Hieruit is een 
keuze gemaakt voor een DFA-evaluatietechniek voor het uitvoeren van produktanalyses 
in enkele vervolgsessies. 
In de daaropvolgende drie workshop-sessies zijn enkele produkten met de gekozen 
DFA-evaluatietechniek geanalyseerd. Voor deze produkten zijn voorstellen gedaan 
verbeteringen van het bestaande ontwerp. 

Binnen het kader van de workshop en ook van mijn onderzoek was het zeker niet de 
bedoeling om aanbevelingen te doen voor produktverbeteringen en de gevonden 
verbeteringen ook daadwerkelijk door te voeren . 

In het team dat aan de workshop heeft deelgenomen hadden een unitmanager, enkele 
produktie-voorbereiders uit de verschillende units van de Subfabriek, een production
engineer van de eindassemblage, de produktspecialist en een medewerker van de 
manufacturing engineering-afdeling zitting . Hiermee is beoogd om een samenstelling te 
creeren waarin meerdere vakgebieden, die van belang zijn voor het uitvoeren van DFA
analyses, aanwezig zijn. Hierdoor leren de verschillende disciplines de problemen en 
kenmerken van elkaars vakgebied kennen. 
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4.3 Resultaten van de DFA-workshop 

Zoals al eerder vermeld, was het niet de bedoeling om daadwerkelijk verbeteringen in de 
produkten door te voeren. In de workshop-sessies zijn natuurlijk enkele voorstellen voor 
verbetering aan produkten aangedragen. Hieronder zal een voorbeeld van een DFA
analyse gegeven worden en daarnaast zullen verdere resultaten beschreven worden. 

Toegepaste DFA-evaluatietechniek: LUCAS-DFA 
De OF A-evaluatietechniek, welke in de produktanalyses is toegepast, is de LUCAS
methode geweest. De keuze was gevallen op deze techniek vanwege de eenvoud van 
de techniek en de overeenkomsten met het LCW 1-analyseblad. Een volledige 
beschrijving van deze techniek is terug te vinden in de bijlagen 7 en 9. Tijdens de 
analyse-sessie is een uitgeklede versie van deze techniek toegepast. De verschillen met 
de volledige versie zijn: 

• de manipulatie-analyse van het te analyseren ontwerp is niet toegepast. De 
kentallen die voor deze analyse nodig zijn, zijn niet beschikbaar en het zou teveel 
tijd kosten deze te achterhalen voor de situatie bij Fokker. Verder draagt deze 
analyse niet bij tot een breder begrip van Design For Assembly. Daarnaast is deze 
manipulatie-analyse voornamelijk gericht op geautomatiseerde assemblage en 
binnen de Subfabriek komt deze tak van assemblage, vanwege de kleine series, 
niet voor. 

• Een gevolg hiervan is dat de manipulatie- en montage-ratio's niet zijn toegepast en 
uitgerekend. 

De belangrijkste prestatie-parameter van deze techniek is de design-efficientie. De 
design-efficientie is een waarde-oordeel van het ontwerp gebaseerd op het aantal 
essentiele en niet-essentiele onderdelen in het ontwerp. Dit is vergelijkbaar met het niet
verdacht en het verdacht zijn van onderdelen uit paragraaf 3.2.2. Een niet-essentieel 
onderdeel behoort in het verbeterde ontwerp niet meer voor te komen. 

Toepasbaarheid DFA binnen Fokker 
Uit de workshop is naar voren gekomen dat Design For Assembly als 
verbeteringsmethode levensvatbaar is binnen Fokker. Ondanks het feit dat de analyses 
uitgevoerd zijn op bestaande produkten en dus niet op in ontwikkeling zijnde produkten, 
kan gesteld worden dat ook op dit bestaande pakket goede resultaten behaald kunnen 
worden. Een voorbeeld van een verbeterd herontwerp op een bestaand ontwerp is de 
Stow-assy. In figuur 7 (zIE voLGENDE PAGtNA) zijn de oude en nieuwe situatie voor dit produkt 
weergegeven. De verbetering van de design-efficientie is aanzienlijk. Daarnaast zou het 
produkt in de nieuwe situatie uit een materiaal, in een procesgang en in een produktie
afdeling vervaardigd kunnen worden. Verder zijn er geen bevestigingsmiddelen meer 
nodig en dus ook geen tooling om dit produkt te assembleren. 
Door het uitvoeren van DFA-analyses op het bestaande produktenpakket kunnen 
ontwerprichtlijnen opgesteld worden om assemblage-vriendelijkere ontwerpen te maken. 
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Figuur 7 : Een resultaat uit de DFA-workshop, de Stow-assy 

Verdeling van de produkten 
De geanalyseerde produkten zijn ruwweg in twee groepen te verdelen: 

• Mechanische assy's: complexe samenstellingen met bewegende delen; 
• Plaatwerkdelen: veel klink- en lijmwerkzaamheden. 

I 
:i. 

De produkten uit de eerste categorie worden met behulp van gereedschap en moeilijke 
afstelhandelingen geassembleerd. In deze categorie produkten is het moeilijk om in de 
huidige situatie verbeteringen door te voeren, vanwege het feit dat het zeer kleine 
aantallen betreft en de terugverdientijd van de veranderingen daardoor langer dan een 
jaar wordt. In de workshopsessies kwam de discussie voor ontwerpverbeteringen snel op 
het vlak van maakbaarheid (DEs1GN FoR MANUFACTURE) van de onderdelen, uit het ontwerp, te 
liggen. 
De produkten uit de tweede categorie kwamen in aanmerking om vervangen te worden 
door verspaande delen. De huidige stand van de nc-technologie is zo ver gevorderd dat 
deze groep produkten op economisch verantwoorde wijze vervangen zou kunnen 
worden door verspaande delen. 
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4.4 Vervolgstappen op de DFA-workshop 

Na het uitvoeren van deze eerste serie workshops over het onderwerp Design For 
Assembly moeten nog enkele stappen ondernomen worden om dit af te ronden en een 
vervolg te geven. De vervolgstappen zijn hieronder opgesomd. 

1. Er komt een vervolg workshop voor de collega-PV'ers die niet aan de eerste 
sessies hebben deelgenomen. Dit wordt gedaan om ook deze medewerkers in 
kennis te laten maken met Design For Assembly en de mogelijkheden die deze 
methode als verbeteringstechniek te bieden heeft. 

2. De tweede stap is een onderzoek naar de mogelijkheden van geautomatiseerde 
DFA-systemen binnen enkele projecten bij de afdeling EP van Engineering. Als 
basis voor dit onderzoek wil men gegevens uit de OF A-workshop en de database 
van LCW gaan gebruiken. Dit onderzoek zal in september 1995 van start gaan. 
Het is aan te raden om van de kant van Produktie hieraan deel te nemen door 
leden van het DOT-overleg. 
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5. lntegratie van Lokatie, Componenten en 
Werktuigen (LCW) en Design For Assembly (DFA) 

5.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk vindt de beschrijving plaats van het deel van het onderzoek dat verricht 
is naar de opties voor de integratie van de methoden LCW en DFA. In paragraaf 3.2.1 is 
reeds een korte beschrijving van de methode LCW gegeven. In paragraaf 5.2 wordt de 
optie voor integratie van Design For Assembly met het LCW 1-niveau behandeld. 
Paragraaf 5.3 geeft een overzicht van de integratie-mogelijkheden van Design For 
Assembly op het niveau van LCW 5. Voor de beide integratie-mogelijkheden worden de 
voordelen en de nadelen opgesomd. In paragraaf 5.4 worden tenslotte enkele conclusies 
en vervolgstappen gepresenteerd. 

Het verband tussen de strukturen van de methoden LCW en DFA wordt in figuur 8 
aangetoond. In dit figuur zijn de drie belangrijkste niveaus van LCW in combinatie met 
de DFA-methode weergegeven. 

Deze figuur is een verdere detaillering van figuur 4 uit paragraaf 3.2.1. De mogelijkheden 
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Figuur 8 : De strukturen van LCW en DFA 
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voor integratie tussen Design For Assembly en LCW zijn weergegeven door de pijlen die 
zijn aangebracht tussen de blokken LCW 1, LCW 5 en het DFA-blok. 
Vanuit het blok LCW 1 zijn een drietal lijnen getrokken. LCW 1 is de basis van de LCW
methode en geldt dus als ingang voor de daaropvolgende LCW-niveaus. De pijl naar het 
DFA-blok is gestippeld omdat LCW 1 niet direkt een verbinding legt met Design For 
Assembly. Doch het is wel mogelijk op basis van de resultaten en de inzichten, reeds 
verkregen uit de LCW 1-analyses, om enig inzicht in assemblage aspekten van de 
geanalyseerde produkten te krijgen. Hierdoor is in eerste instantie getracht om deze 
verbinding te ondersteunen door de LCW-analyses en de DFA-analyses te integreren op 
een analyseblad. In paragraaf 5.2 wordt deze integratiemogelijkheid verder toegelicht. 

De tweede mogelijkheid tot integratie wordt weergegeven door de verbinding tussen het 
LCW 5-blok en het DFA-blok. Deze interactie is sterker aanwezig dan de interactie op 
LCW 1-niveau. Het LCW 5-niveau kan namelijk samengesteld worden uit de 
requirements die OF A-richtlijnen stellen aan verkregen informatie uit de LCW 1-analyses. 
In paragraaf 5.3 wordt deze verbinding verder beschreven. 

Naast deze integratiemogelijkheden komt in figuur 8 naar voren dat met behulp van 
bepaalde normtijden voor handelingen en onderdelen, nieuwe ontwerpen snel en 
nauwkeurig gecalculeerd kunnen worden. Hiermee kunnen dan zowel vervolgstappen en 
verbeteringsstudies, respektievelijk het maken van werkplanningen ge"initieerd worden. 
Een verdere toelichting op de initiatie van verbeteringsstudies zal in hoofdstuk 7 volgen. 

Uitgangspunten bij de volgende paragrafen zijn ,dat de methode LCW gebruikt wordt 
zoals beschreven in bijlage 6 en de gebruikte OF A-techniek, diegene is die in paragraaf 
4.3 en bijlage 9 is beschreven. 

5.2 LCW 1 en Design For Assembly 

De eerste mogelijkheid voor de integratie van LCW en DFA is op het basisniveau van de 
LCW-methode, het LCW 1-niveau. Deze integratie geschiedt door het samenvoegen van 
het LCW 1-analyseblad en het LUCAS DFA-analyseblad. In Figuur 9 is hiervan een 
voorbeeldblad gegeven. In deze figuur is te zien dat de LCW-analyse en de DFA
analyse gelijktijdig worden uitgevoerd. Dit nieuwe analyseblad heeft een andere opzet 
dan het oorspronkelijke blad (z1E e1JLAGE 6, LCW-ANAL vsEMETHooE). 

De kolommen voor het toewijzen van de taaktijd aan de geTntroduceerde onderdelen 
(zowel BO, FO, GG) zijn vervangen door het montage-schema uit de LUCAS DFA
analyse. Verder is een extra kolom toegevoegd voor de functionele analyse van het 
betreffende produkt (B1JLAGE 1 o, LCW 1 EN DFA). 

Voordelen van deze optie: 
• twee verschillende analyses worden geTntegreerd en verwerkt op een analyseblad. 
• Direct tijdens het analyseren van de video's vindt een feedback plaats van het 

ontwerp op basis van de assemblage-karakteristieken van dat ontwerp. 
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Figuur 9 : Het LCW 1 / DFA-analyseblad 

Nadelen van deze optie: 
• de analysetijd zal toenemen vanwege het feit dat nu twee analyses moeten worden 

uitgevoerd. 
• De LCW-analisten zullen een extra curcus Design For Assembly moeten volgen 

om deze methode toe te kunnen passen. Vooral voor het detecteren van 
essentiele en niet-essentiele onderdelen is enige kennis van OF A, 
assemblagetechnieken en ontwerpeisen vereist. 

• Het verwerken van de verschillende tijden voor LCW-analyses kan in het 
montageschema niet eenduidig plaatsvinden. 

Uit het voortgaande kan geconcludeerd worden dat de integratie van LCW en DFA op 
een analyseblad niet zinvol is. De analyse zal in complexiteit toenemen en voor de 
analisten zal enige training vereist worden voor het uitvoeren van DFA-analyses. 
Daamaast zal de betrouwbaarheid van de analyses afnemen door de toegenomen 
complexiteit van het analyseblad. 
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5.3 LCW 5 en Design For Assembly 

De optie voor integratie van LCW 5 en OF A heeft een andere opzet dan de hiervoor 
beschreven optie. Bij de vorige optie verliepen de LCW- en DFA-analyses parallel aan 
elkaar. Op het niveau van LCW 5 is dit niet het geval. LCW 5 bestaat uit een aantal 
groepen (klassen) basis-, fixatie- en gereedschapsonderdelen, die elk een normaaltijd 
hebben. Deze normaaltijden komen voort uit de LCW 1-analyses (z1e a1JLAGE 6, LCW

ANALYSEMETHooe) . De LCW 5-procedure verloopt dan als volgt: 

1. een ontwerp wordt aan de hand van zijn produktstruktuur met een LCW 5-blad 
gecalculeerd. 

2. Per onderdeel uit de produktstruktuur wordt gekeken in welke groep dit onderdeel 
valt. Het onderdeel krijgt zo een tijdelement toegewezen, die bij de betreffende 
groep onderdelen hoort. 

3. Als alle onderdelen en gereedschappen voorzien zijn van een tijdelement, vindt 
een opsomming plaats van al deze tijdelementen. Dit is dan de totale normtaaktijd 
die voor dit ontwerp nodig is. 

Als dit is gebeurd, kan het ontwerp op assemblage-eigenschappen getoetst worden . Dit 
gebeurt door het met elkaar vergelijken van de verschillende groepen (klassen) 
onderdelen. ledere groep die onderscheiden is op het LCW 5-blad heeft een set 
kenmerken die verschilt van de overige groepen onderdelen. Binnen deze set 
kenmerken kunnen aanwijzingen zitten voor verbeteringen op het gebied van DFA
kenmerken van de betreffende groep onderdelen. Met deze gegevens kunnen dan 
voorstellen voor verbetering van de assemblage-kenmerken worden aangedragen. 
Nadat een ontwerp is geanalyseerd met behulp van bijvoorbeeld DFA, kan het 
vemieuwde ontwerp opnieuw worden getoetst met de LCW 5-module om te checken of 
de aangebrachte verbeteringen zich laten gelden in betere bewerkingstijden. 

Voordelen van deze optie: 
• een gedetailleerd beeld van de diverse groepen basis-, fixatie- en 

gereedschapsonderdelen, die onderscheiden zijn binnen een produktie-afdeling. 
• Snel en nauwkeurig, cijfermatig te onderbouwen, richting geven aan 

verbeteringsvoorstellen voor knelpunten in produktontwerp en produktie. 
• De gegevens op het LCW 5-blad kunnen binnen het ontwerpproces gebruikt 

worden om in een vroeg stadium een ontwerp te toetsen op gestelde doelen van 
tijd, techniek en geld. 

• Makkelijk te onderhouden door de directe link met de LCW 1-analysebladen. 
Hierdoor kunnen veranderingen in produktstrukturen en verschuivingen in de 
groepen onderdelen snel worden verwerkt in het LCW 5-blad. 

• Snelle calculatie van LCW 2-formules vanuit de LCW 5-module voor groepen 
produkten of handelingen. 

Nadelen van deze optie: 
• deze LCW 5-module is minder abstrakt dan het LCW 2-niveau. Hierdoor zal het 

calculeren van produktontwerpen meer moeite en tijd in beslag nemen. 
• De ontwikkeling van een LCW 5-module zal meer tijd vergen, doordat van te voren 

een gedegen basis voor de onderscheiden klassen van BO, FO en GG moet 
worden ontwikkeld . In een produktie-afdeling met een divers produktenpakket moet 
dit zorgvuldig gebeuren. 
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Het opzetten en ontwikkelen van LCW 5 uit de LCW 1-analyses zal veel voordelen 
bieden om de gegevens uit de LCW 1-analyses te struktureren. Daarnaast biedt het een 
goede start voor het ondersteunen van verbeteringsacties. 
Een voorbeeld van een LCW 5-blad is in bijlage 6 (LCW-ANALYSEMETHooe) weergegeven. 
Voor de uitwerking van een LCW 5-blad voor de situatie bij Fokker is nog geen concreet 
voorbeeld te geven omdat de analyses nog niet zover gevorderd zijn dat deze in een 
LCW 5-blad verwerkt kunnen worden. 

5.4 Conclusies en vervolgstappen 

In het voorgaande is geconcludeerd dat het integreren van de methoden LCW en DFA 
op het LCW 1-niveau niet de voorkeur geniet. Zoals al uit figuur 4 in paragraaf 3.2.1 naar 
voren is gekomen heeft LCW 5 een directe link met de verbeteringstechniek Design For 
Assembly. 
Het samenvoegen van beide methoden op een analyseblad voegt geen waarde toe aan 
een van beide methoden en maakt het uitvoeren van zowel de LCW- als de OF A
analyses alleen maar gecompliceerder. 
Daarnaast wordt LCW 5 opgebouwd uit de LCW 1-analyses zodat de noodzaak voor het 
integreren van beide technieken op LCW 1-niveau verdwijnt. Opgemerkt dient te worden 
dat de opbouw en onderbouwing voor een LCW 5-niveau zeer summier beschreven is in 
de uitleg van het LCW-systeem door Willemarck (LrT.[5], W1LLEMARCK). Om die reden dient 
men zelf te investeren in de ontwikkeling en bouw van een LCW 5-module. lk denkt dat 
dit zeker de moeite waard is omdat een LCW 5-module veel meer mogelijkheden biedt 
om met de resultaten uit een LCW-analyse stappen in verbeteringsstudies te nemen. 

Voor de ondersteuning van DFA door LCW 5 is een goede basisopzet voor de indeling 
van de verschillende LCW-elementen in de groepen (klassen) van groot belang. In het 
volgende hoofdstuk wordt een opzet gepresenteerd voor het ontwikkelen van een LCW
systeem waarmee een gestruktureerde invulling gegeven kan worden aan het gebruik 
van Design For Assembly. 
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6. Stappenplan voor het ontwikkelen van een 
LCW/DFA-systeem 

6.1 lnleiding 

Zeals in hoofdstuk 5 naar voren is gekomen is het niet verstandig om direct een DF A
analysetechniek te integreren in het LCW 1-niveau. Daarentegen is het mogelijk om een 
LCW-systeem op te zetten, welke een goede ondersteuning kan bieden bij het opzetten 
van DF A-analyses. 
In dit hoofdstuk wordt een stappenplan gegeven voor de basis van een LCW-systeem. 
Deze opzet kan gebruikt worden als basis voor de ontwikkeling van de verschillende 
niveaus in het LCW-systeem. 
In de eerste stap van het model is het van belang te onderkennen waar het systeem 
voor gaat dienen. Voor LCW 2 wordt toegewerkt naar een LCW-formule per 
produktfamilie of groep handelingen. Het LCW 5-niveau gaat verder in detail in op de 
verschillende klassen van onderdelen, fixatiemiddelen en gereedschappen welke in een 
produktfamilie of produktie-afdeling voorkomen. In figuur 8 in paragraaf 5.1 komt naar 
voren dat LCW 2-formules geformuleerd kunnen worden uit de gegevens van het LCW 
5-niveau. 

Aan de basis van dit stappenplan ligt de methode groepentechnologie, het inrichten van 
families voor zowel produkten als onderdelen. In paragraaf 6.2 wordt het schema van het 
stappenplan gegeven en de verschillende stappen verder uitgewerkt. In de daarop 
volgende paragraaf wordt het model aan de huidige invoering van het LCW-systeem 
voor de unit Mechanical Systems getoetst. Als laatste worden de raakvlakken met 
Design For Assembly toegelicht. 

6.2 Model voor het stappenplan 

STAP 1 : Classificeren 
Uit de bestudering van de opzet van de LCW-methode (BtJLAGE6, LCW-ANALYSEMETHooE) blijkt 
dat een goede basis aanwezig moet zijn waarop de analyses uitgevoerd dienen te 
worden en waarop de LCW-modules ontwikkeld kunnen worden. Het is van belang om 
vooraf vast te stellen welke en hoeveel informatie over de processen en produkten aan 
de hand van de analyses naar voren moet komen. 

Zeals uit de beschrijving van LCW naar voren is gekomen, onderscheidt deze methode 
de volgende drie groepen onderdelen: 

• Basisonderdelen (BO); 

• Fixatieonderdelen (FO); 

• Gereedschapsgebruik (GG). 

Voor ieder onderdeel of groep onderdelen uit een van de drie groepen genereert LCW 
een norm-taaktijd. Door middel van de classificatie moet een indeling van de produkten 
ontstaan waarmee nauwkeurige LCW-modules te creeren zijn. Een LCW-module bestaat 
uit LCW 2-formules en/of LCW 5-bladen. 

"A OFA-way to fly" : lntegratie van LCW en Design For Assembly 35 



Grofweg kan classificeren van produkten omschreven worden als het verzamelen van 
produkten op basis van een aantal overeenkomsten. Het is daarbij van belang om goed 
gedefinieerde criteria te hebben zodat, de classificatie logisch is en geen 
dubbelzinnigheid toestaat. 

Voor de ontwikkeling van een LCW-systeem is het dus van belang om via het opstellen 
van criteria, een zodanige classificatie van produkten of handelingen te realiseren, zodat 
betrouwbare LCW-modules en formules gecreeerd kunnen worden. In paragraaf 6.3 
wordt beschreven hoe dit proces voor de unit Mechanical Systems heeft 
plaatsgevonden. 

STAP 2: Bepaling van te analyseren produkten voor LCW 
Binnen de onderscheiden produktgroepen uit stap 1 moet een aantal produkten of 
handelingen aangewezen worden waarop de LCW-analyses uitgevoerd moeten worden. 
LCW stelt dat uit een familie produkten ongeveer 30 % geanalyseerd dient te worden. 
Naar eigen inzicht kan dit percentage gevarieerd worden om een goede basis voor het 
LCW-systeem te krijgen. 

STAP 3: Analyse met LCW 1 
Volgens de standaardopzet van LCW en met de aangepaste LCW 1-analysebladen 
worden de uitgekozen produkten geanalyseerd. De uitkomst wordt verwerkt met behulp 
van de computer. Hiervoor moet een goede applicatie ontwikkeld worden om de grote 
hoeveelheid data uit de LCW-analyses op gestruktureerde manier te kunnen verwerken 
(ZIE BIJLAGE 12, OATAMODEL LCW) . 

STAP 4: Genereren van de LCW-modules 
In deze stap worden de formules opgebouwt voor de verschillende onderscheiden 
produktgroepen. In deze stap kan men twee kanten op, te weten: 

1. opstellen van de LCW 2-formules per produktfamilie; 
2. opstellen van een LCW 5-module. 

De procedure voor het genereren van de LCW-formules in optie 1, is beschreven in 
bijlage 6. Per onderscheiden produktfamilie wordt een LCW-formule van de volgende 
vorm gegenereerd: 

Taaktijd (ontwerp X) = (a.BO+ 11 FO + y GG) * (100/(100-ON)) 

a. = de factor voor het BO-element; BO = het aantal onderdelen in een ontwerp; 
f1 = de factor voor het FO-element; FO = het aantal fixatieonderdelen; 
y = de factor voor het GG-element; GG = het aantal keer gereedschapsgebruik; 
ON = de organisatiegraad voor de betreffende afdeling waarin zich de 
produktfamilies zich bevinden. 

De uitkomst van deze formule is een norm-taaktijd voor het geanalyseerde ontwerp. De 
taaktijd wordt weergegeven in minuten of delen van minuten. Deze formule krijgt 
geldigheid voor alle produkten die zich in de produktfamilie bevinden als, de gestelde 
nauwkeurigheid gehaald kan worden. 
Met behulp van deze formule kan betrekkelijk snel en eenvoudig, aan de hand van de 
produktstuktuur van een ontwerp, een calculatie van het betreffende ontwerp 
doorgevoerd worden. Per ontwerp worden de aantallen BO, FO en GG ingegeven, 
waama de taaktijd wordt uitgerekend. Dit wordt gedaan voor die produkten, die nog niet 
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zijn geanalyseerd met behulp van LCW 1. Zodoende worden voor de gehele 
produktfamilie, de taaktijden van de produkten gegenereerd. Het is in het algemeen 
lastig om per ontwerp te bepalen hoeveel eenheden GG nodig zijn. Dit probleem kan 
worden ondervangen door een extra factor toe te voegen aan het FO-element en het 
GG-element in de formula te laten vervallen. 

In de tweede optie wordt de informatie vanuit LCW 1 verwerkt in de LCW 5-module (21e 

F1auuR 8, PAGJNA 30). Het verschil met het opstellen van de LCW 2-formules is dat er niet 
direct formules worden gecreeerd. Het LCW 5-niveau wordt opgebouwd uit verschillende 
klassen basisonderdelen (BO}, fixatieonderdelen (FO) en gereedschappen (GG). Binnen 
een produktfamilie kunnen verschillende onderdelen en fixatiemiddelen onderscheiden 
worden. Die onderdelen kunnen weer in verschillende klassen onderverdeeld worden. 
ledere klasse heeft een andere invloed op de taaktijd van het ontwerp. Het onderscheid 
tussen de verschillende klassen vindt plaats op basis van het tijdselement dat per klasse 
is bepaald. Er worden klasse onderdelen gevormd met die onderdelen die hetzelfde 
beslag op de taaktijd leggen, in bijlage 6 is dit nader toegelicht. 

Het voordeel van de LCW-module ten opzichte van de opzet van de LCW 2-formules is, 
dat het inzicht en onderscheid tussen de verschillende soorten onderdelen in een 
ontwerp behouden blijft. Daarnaast wordt een onderlinge rangschikking van de basis-, 
fixatie- en gereedschapsonderdelen gegeven. ledere klasse basis-, fixatie- en 
gereedschapsonderdelen heeft zo zijn eigen kenmerken en knelpunten betreffende de 
produktie en assemblage van de betreffende produktgroep. Op deze manier is het 
makkelijker inzicht en richting te geven aan verbeteringsvoorstellen voor een nieuw 
ontwerp of produktietechnologie (21e F1auuR 8, PAG1NA 30). 

Het tweede voordeel van deze opzet is dat vanuit de LCW 5-module ook de LCW 2-
formules gegenereerd kunnen worden . 

STAP 5: Herzien van de classificatie/produktfamilies 
Deze stap is in het stappenplan opgenomen om de volgende reden. Het is mogelijk dat 
tijdens de vorige stap, het creeren van de LCW-module, blijkt dat het opstellen van een 
LCW-module niet mogelijk is. LCW garandeert een nauwkeurigheid van 95% en als dit 
niet gehaald kan worden dan genereert LCW niet automatisch de formules (21e a1JLAGE 6, 
LCW-ANALvseMETHooe). Daarom is het noodzakelijk, als dit nodig mocht zijn, dat een 
herziening op de eerste stap wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of de opgestelde 
criteria en geformeerde produktgroepen wel goed zijn vastgesteld. De eerder 
uitgevoerde LCW 1-analyses kunnen gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in het 
opnieuw formeren van de produktfamilies. 

STAP 6: Opnieuw analyseren van de LCW 1-analysebladen 
Nadat een eventuele herindeling van de criteria en de produktfamilies heeft 
plaatsgevonden, moeten de analysebladen ook opnieuw worden ingedeeld op basis van 
de nieuwe opzet. Het is eventueel ook nodig om enkele additionele analyses uit te 
voeren. Als dit allemaal gedaan is kan stap 4 weer worden doorlopen. Dit alles herhaalt 
zich totdat de LCW-modules conform de eisen zijn gecreeerd. 
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Figuur 1 O : Het stappenplan voor het ontwikkelen van een 
LCW-systeem 

In figuur 10 zijn de hierboven beschreven stappen schematisch weergegeven . De 
diverse units uit de voormalige Subfabriek moeten voor een gestruktureerd proces deze 
stappen volgen. Vooral de eerste stap, het achterhalen van de classificatie van de 
produkten voor het gestelde doel van de LCW-methode is van groot belang. Hiermee 
staat of valt de gehele LCW-methode. 

6.3 lmplementatie van LCW binnen Mechanical Systems 

De unit Mechanical Systems is de eerste unit waarbinnen LCW wordt ingevoerd. Na een 
aantal LCW 1-analyses kwam naar voren dat deze aanpak niet tot het gestelde resultaat 
zou leiden. De eerste gedachte was om toe te werken naar een LCW-formule voor de 
gehele unit. Uit de analyses kwam naar voren dat dit niet haalbaar was. Na een nieuwe 
inventarisatie is het in de vorige paragraaf toegelichte stappenplan opgezet om tot het 
gewenste resultaat te komen. 

STAP 1 : Classificeren 
In deze eerste stap zijn een aantal criteria opgesteld voor de indeling van het 
produktenpakket van Mechanical Systems in produktfamilies. Uitgangspunt bij de criteria 
is dat de tijdsbepalende factoren per produkt hierin naar voren komen. Het doel voor 
deze unit is het achterhalen van de LCW 2-formules per onderscheiden produktfamilie. 

In eerste instantie was een lijst van 18 verschillende criteria opgesteld. De criteria waren 
zodanig opgesteld dat deze wel of niet voldoen voor een produkt. Bij analyse van de 
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produkten zullen deze beoordeeld worden op deze achttien criteria. Op deze wijze krijgt 
ieder produkt een criteria-patroon. De produkten die eenzelfde criteriumpatroon hebben, 
vallen dan in dezelfde produktfamilie. 
Nadat een 250-tal produktnummers was geanalyseerd met behulp van de criterialijst, zijn 
met een database-applicatie de produkten gegroepeerd op criteriumpatroon. Een nadere 
analyse van deze criteriumpatronen bracht naar voren dat een aantal criteria 
samengevoegd konden worden of kwamen te vervallen. Dit heeft geleid tot de negen 
criteria in tabel 1. 

Met deze nieuwe set criteria zijn de ruim 738 produktnummers van de unit Mechanical 
Systems verder geanalyseerd. Hieruit zijn 21 verschillende produktfamilies naar voren 

TABEL 1: De opgestelde criteria met hun waarden 

Ja/Nee 
2. Ja/Nee 
3. Ja/Nee 
4. Ja/Nee 

Ja/Nee 
Ja/Nee 
Ja/Nee 
Ja/Nee 
Ja/Nee 

gekomen (z,e e1JLAGE 12, DATAMODEL LCW). Per produktfamilie zijn zeven of meer 
produktnummers aanwezig . In de 21 produktfamilies zijn 611 produktnummers 
vertegenwoordigd, dit is 87 % van het totale aantal produktnummers. De overige 
produktnummers zullen na het creeren van de LCW-formules per produktfamilie getest 
worden of ze met een van deze LCW-formules te calculeren zijn en dus tot die 
betreffende produktfamilie gaan behoren. Dit laatste zal gebeuren medio oktober 1995, 
als de LCW-analyses deze unit zijn afgerond. 

STAP 2: selectie van te analyseren produktnummers 
In deze stap werd het aantal analyses per produktfamilie bepaald. Het minimaal aantal 
analyses was gesteld op 3 per onderscheiden produktfamilie. Het aantal te analyseren 
produktnummers wordt met 1 opgehoogd per 10 produktnummers in een produktfamilie. 

In totaal moeten voor de unit Mechanical Systems 93 analyses gedaan worden. Voor de 
selectie van de te analyseren produktnummers is uitgegaan van de huidige taaktijd van 
de opdrachten. Opdrachten die langer dan een uur duren vallen af vanwege de 
nauwkeurigheid van de analyse. Bij lange analysetijden wordt het voor analisten moeilijk 
om consistent te blijven analyseren, zodat onwillekeurig fouten in de analyses sluipen. 
De gemiddelde taaktijd over de diverse produktfamilies gezien ligt op ongeveer 0, 75 uur. 
Daardoor is gekozen om produkten uit de diverse families met een taaktijd tussen een 
0,5 een 1 uur te selecteren. 

STAP 3: Analyse van de opdrachten 
Op dit moment is van de 55 uur, die de geselecteerde produkten vertegenwoordigen, 
18,6 uur geanalyseerd. Er moet dus nog ruim 36 uur geanalyseerd worden. Deze 
analyses zullen in de maanden juli, augustus en september 1995 plaatsvinden. 
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STAP 4: Genereren van de LCW-module 
Voor de unit Mechanical Systems zal worden toegewerkt naar de LCW 2-formules voor 
de diverse onderscheiden produktfamilies. Met de gegeven opzet om formules te 
creeren worden op dit moment analyses uitgevoerd, maar er zijn nog te weinig analyses 
afgerond om concrete resultaten te kunnen presenteren. Mede hierdoor zijn de 
vervolgstappen nog niet uitgevoerd. 

6.4 Raakvlakken met DFA 

• De indeling van de produkten in produktfamilies maakt het identificeren van 
knelpunten op assemblage-aspekten eenvoudiger. Per produktfamilie kan een lijst 
met karakteristieken van de produkten opgesteld worden. Op het gebied van de 
assemblage kunnen dan analyses plaatsvinden, waaruit ontwerpvoorschriften 
volgen die voor de produkten uit de betreffende familie verbeteringen ten aanzien 
van assemblage opleveren. 

• In de eerste stap van het LCW-ontwikkelmodel worden van verschillende kanten 
criteria opgesteld voor de verdere uitvoering van het ontwikkelmodel. In dit geval 
worden criteria opgesteld door: 

a) de LCW-methode zelf: zoals de opdeling in basis-, fixatie- en 
gereedschapsonderdelen; 

b) de methode groepentechnologie: deze stelt criteria vast voor een duidelijke 
indeling van het produktenpakket in herkenbare families; 

c) de DFA-methode: de criteria die deze methode bepaald worden, bepalen 
tevens de assemblage-eigenschappen van een ontwerp. 

Voor een goede opzet en ontwikkeling van een LCW-systeem dient een 
compromis tussen de verschillende gestelde criteria gesloten te worden. De 
verschillende criteria dienen op elkaar afgestemd te worden zodat, later in het 
ontwikkeltraject, geen tegenstrijdigheden naar voren komen. 

• Op de LCW 1-analysebladen kunnen de analisten aangeven waar problemen 
voorkomen tijdens het produceren en assembleren van het produkt. Het LCW 1-
analyseblad signaleert zelf inefficienties in het produktie- c.q . assemblageproces 
(z1e s1JLAGE 6 EN LIT.(21) . Dit voorgaande en de analyses op video kunnen een aanzet 
zijn tot verbeteringsacties voor de geconstateerde problemen. 

• Zowel LCW als OF A betrekken expliciet onderdelen en fixatiemiddelen in hun 
analyses. LCW identificeert die onderdelen en fixatiemiddelen die gunstig zijn op 
de assemblagetijd van een produkt. Op basis van de LCW-analyses kan een lijst 
van groepen produktdelen en fixatiemiddelen opgesteld worden, welke is 
gerangschikt in de volgorde van oplopende assemblage-onvriendelijkheid, deze 
lijst kan gebruikt worden voor het, in een vroeg stadium, beoordelen van 
ontwerpen. 

In de eerste stap van het model voor de ontwikkeling van een LCW-systeem is het van 
belang dat de verschillende aspecten en resultaten van een dergelijk systeem worden 
meegenomen. Zoals hierboven is aangegeven worden van verschillende kanten eisen 
gesteld aan een dergelijk systeem. Als het LCW-systeem gebruikt gaat worden voor het 
ondersteunen van verbeteringstechnieken als DFA, dienen de criteria van DFA in het 
begin van de ontwikkeling goed onderzocht te worden. Hiermee kan men 
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bewerkstelligen dat het uiteindelijke resultaat kan dienen voor het doel waar het LCW
systeem voor opgesteld is. 
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7. LCW/DFA in het produktontwikkelproces 

7.1 lnleiding 

Naast LCW als calculatiemethode kan deze, met de aanpak gepresenteerd in hoofdstuk 
6, ook als ondersteuning dienen voor de inbreng van Produktie in het 
produktontwikkelproces. Het is in de toekomst voor de diverse units niet meer 
vanzelfsprekend dat zij al het werk krijgen van Engineering binnen Fokker. In de 
toekomst zal Engineering naar die partners zoeken, die tijdig, goedkoop en met juiste 
kwaliteit de produkten kunnen leveren. Daarnaast heeft Engineering gegevens uit 
produktie-omgevingen nodig om tegen concurrende kosten te kunnen ontwerpen. Voor 
beide partijen is het dus van belang om met elkaar in zee te gaan. 

Input I -+ 

R&D 

Ontwikkelen vtiegtuig 

Besluiten 

..__,, ___ _, V Uitvoeren 

Voorstudie / Ontwer Produktie/AssemblaQe 
DCS DFS DDP FSD OVP 

LCW-analyse 

technieken - - - - -
DATA 

Verbeterings- +-H 
-

Figuur 11 LCW/DFA in het produktontwikkelproces van Fokker 

In figuur 11 is het engineeringstraject binnen Fokker schematisch weergegeven. Het 
Engineeringstraject bestaat uit een zestal fasen. In de Design Concept Study (DCS) 
vindt op een hoog abstractie-niveau de studie naar een nieuw te ontwikkelen toestel 
plaats. Zo vindt in de Design Definition Phase (DDP) en de Full Scale Development 
(FSD) het detailontwerp en de produktie plaats. ledere fase heeft door verschil in 
abstractie een ander soort informatie nodig. Door informatie vanuit de database, welke 
door Produktie is gevuld, op verschillende abstractie-niveaus aan te bieden, kunnen alle 
fasen uit het engineeringstraject hun eigen informatie hieruit halen. 

De database, waar Engineering voor haar verschillende activiteiten, de gegevens 
uithaald is in de figuur als een piramide getekend. Dit is gedaan om aan te geven dat op 
verschillende abstractie-niveaus informatie uit de database gehaald kan worden. Door 
het manipuleren van de gegevens door een verbeteringstechniek, bijvoorbeeld Design 
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For Assembly, worden deze gegevens omgezet in informatie voor de betreffende 
engineeringsactiviteit. 
De database, gevuld met LCW-gegevens uit de LCW 1-analyses (21e F1GuuR a, PAGINA 30), is 
dus een bron waaruit door de verschillende beslissingsniveaus en 
verbeteringstechnieken informatie gehaald kan worden. Op deze manier wordt iedere 
keer, als de database wordt geraadpleegd, een andere doorsnede door de database 
genomen. 

Het produktie-ontwerpproces is de tegenhanger van het hierboven geschetste non
recurring (eenmalig) ontwerpproces. In het rapport ACE/PROD02 (uT.(6], e1JLAGE 14) wordt 
het produktie-ontwerpproces opgebouwd uit twee hoofdbestanddelen: 
1. Aanvullende requirements vanuit het specialisme "produktie" waarbij op basis van 

de oplossingsrichting ten gevolge van ontwerprequirements inbreng geleverd wordt 
in het uiteindelijke ontwerp. 

2. Een autonoom non-recurring produktieproces waarbij op basis van de 
produktdefinitie het eerste produkt vervaardigd wordt conform de specificatie. Dit 
gedeelte van taken valt binnen het Full Scale Development van het produkt
ontwerpproces. 

Voor beide punten zullen in de volgende paragrafen aangegeven worden wat de waarde 
is van een LCW-systeem in dit produkt-ontwikkelproces. Daarbij zal ook aangegeven 
worden welke mogelijke vorm de bijdrage van de gegevens uit het LCW-systeem zal 
hebben. 

7.2 LCW/DFA-systeem en de fases uit het 
prod u ktontwi kkel proces 

In figuur 11 worden binnen het produkt-ontwikkelproces de volgende fasen 
onderscheiden: 
• Design Concept study (DCS); 
• Design Feasibility Study (DFS); 
• Design Definition Phase (DDP); 
• Full Scale Development I en II (FSD); 
• Operation Validation Phase (OVP). 
Voor de bijdrage vanuit produktie aan het stellen van requirements zijn de eerste drie 
fasen, samen met FSD I van belang. In deze fasen wordt een ontwerp van globaal naar 
gedetailleerd uitgewerkt, waama het produkt in de FSD 11-fase geproduceerd en getest 
wordt. 

Design Concept Study 
In deze fase worden markt- en programmarequirements vertaald naar een Aircraft 
Concept. Hierbij wordt tevens ook een Manufacturing Concept ontwikkeld. Hierbij wordt 
op grove, abstracte manier het vliegtuig opgedeeld in een aantal delen die op een 
bepaalde manier in elkaar gezet worden. Hiema worden concepten gegenereerd waarbij 
een optimalisatie plaatsvindt tussen de gestelde requirements en de 
vliegtuigconcepten. 
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Op basis van de door produktie aangelegde database met produktiegegevens kunnen 
de volgende bijdragen geleverd worden: 
• Een lijst met requirements van Produktie, welke onderbouwd zijn door LCW. Hierin 

komen dan naar voren, de capabilities en bottlenecks van Produktie. 
• Schattingen maken omtrent kosten, doorlooptijden en te nemen 

investeringsbeslissingen voor eventuele nieuwe produktietechnologieen, met 
nauwkeurige gegevens uit het LCW-systeem. 

• Snel en betrouwbaar uitgevoerde gevoeligheidsanalyses van het gegenereerde 
Manufacturing Concept. Met de opgestelde formules van een LCW-systeem 
kunnen op eenvoudige en nauwkeurige manier verschillende concepten 
doorgerekend worden en is snel duidelijk wat de corisequenties zijn van eventuele 
veranderingen aan het voorgestelde concept. 

• Snelle identificatie van de betrokken units en de kosten die deze units zullen 
genereren om het opgestelde concept te kunnen realiseren. 

Design Feasibility Study 
In deze tweede fase wordt het in de DCS-fase opgestelde concept verder uitgewerkt. In 
deze fase worden belangrijke en risicovolle delen van het project nader gevalideerd. De 
bijdrage van de gegevens uit het LCW-systeem kunnen ondermeer zijn : 
• ldentificatie en berekening van de risicovolle delen c.q. units die bij het concept 

betrokken worden . 
• Het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses van het "production system concept" op 

verandering in de ontwerpparameters. Dit kan door het aggregeren van LCW 5-
gegevens nadat deze zijn opgesteld voor de aangegeven ontwerpparameters. 

• Het opstellen van een lijst van Suppliers, die op basis van kosten, kwaliteit en 
levertijd deel kunnen nemen aan het project. Hierbij kunnen op basis van LCW
gegevens Make or Buy-beslissingen worden genomen. 

• Met de LCW-formules worden berekeningen gedaan omtrent capaciteitsbeslagen, 
doorlooptijden en W(erk)O(nderhanden)H(anden)-opbouw in de betrokken units. 

Design Definition Phase 
In de derde fase worden systeemconcepten verder gespecificeerd en uitgewerkt. Aan 
het einde van deze fase wordt produktverantwoordelijkheid op partner-niveau 
toegekend. De bijdrage die een LCW-systeem in deze fase kan leveren is met name 
gericht op het doorrekenen van de kosten en een tijdsplan op detailniveau, welke nodig 
zijn voor de produktie van de diverse produkten en tooling . Daarnaast kunnen de 
ontwerprichtlijnen, welke opgesteld zijn na de LCW-analyses, gebruikt worden in de 
ondersteuning van bouw-, tooling- en testontwerpen. Hiermee kan worden gewerkt aan 
produktontwerpen, welke voor produktie goedkoper en sneller te assembleren zijn. 

Full Scale Development 
In deze fase wordt door Produktie het eerste vliegtuig afgeleverd en vindt volledige 
verificatie en certificatie van het toestel plaats. Het ontwerp wordt in deze fase volledig 
uitgewerkt. LCW biedt in deze stappen voor Production design, Product selection en 
Product definition de hulpmiddelen om snel en betrouwbaar altematieven door te 
rekenen en beslissingen te ondersteunen. 

" A DFA-way to fly" : lntegratie van LCW en Design For Assembly 44 



In dit voorgaande heb ik getracht een beeld te geven van de plaats van een LCW
systeem binnen het produkt-ontwikkelproces. De aangegeven beslissingspunten zijn 
beschreven in het aangehaalde rapport en voor deze punten is globaal aangegeven wat 
de betekenis en ondersteuning vanuit LCW kan zijn. LCW kan op deze manier een 
goede invulling geven aan de relatie tussen Engineering en Produktie. Figuur 11 kan 
vergeleken worden met figuur 8 in paragraaf 5.1. Het LCW 1-blok uit figuur 8 vult met 
haar analyses de aangegeven database in figuur 11. Met de voorbereidende niveaus 
LCW 2 en LCW 5 worden verbeteringsacties ondersteund, welke met gerichte informatie 
de piramide in figuur 11 aansturen. 

Voor een goede acceptatie van een LCW-systeem is het van belang dat er binnen 
Engineering meegewerkt wordt. Tekenaars en ontwerpers zijn sneller geneigd om met dit 
syteem te werken als ze het zelf kunnen gebruiken en toepassen op hun ontwerp. 
Daardoor dienen LCW-gegevens verwerkt te worden in geautomatiseerde ontwerptools 
als CATIA IV en CADAM. Ontwerpers kunnen op deze manier zelf hun ontwerp 
doorrekenenen en aan de hand van ontwerprichtlijnen hun ontwerp verbeteren of 
aanpassen. 
Hiermee wordt de waarde van zowel deze ontwerptools als LCW verder verhoogd. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de conclusies uit het onderzoek weergegeven. In paragraaf 8.2 
worden aanbevelingen gedaan om het beschreven proces voor het opzetten van een 
LCW-systeem gestruktureerd in te voeren. 

8.1 Conclusies 

• Design For Assembly is binnen Fokker toepasbaar als een verbeteringstechniek 
voor assemblage-eigenschappen van bestaande en nieuwe ontwerpen. 
Naar aanleiding van de gehouden workshops is gebleken dat vooral 
plaatwerkdelen vervangen kunnen worden door integrate freesdelen of 
vacuumvormdelen. Een kanttekening hierbij is dat verbeteringen op bestaande 
ontwerpen nauwelijks doorgevoerd kunnen worden. Binnen Fokker geldt als 
maatstaf dat een wijziging aan een ontwerp binnen een jaar terugverdiend dient te 
worden. Bij de kleine series die Fokker produceert is dit voor veel ontwerpen niet 
haalbaar. 

• LCW is een techniek van arbeidsstudie, die niet ophoudt bij al/een maar norm
taaktijden. 
De methode LCW biedt een mogelijkheid voor het struktureren en ondersteunen 
van verbeteringsstappen met technieken als Design For Assembly, Design For 
Manufacturing, Quality Function Deployment en Value Engineering (z1E F1GuuR 3, 

PARAGRAAF 3.2.1 ). Daarnaast kan LCW de waarde van geautomatiseerde ontwerptools 
verhogen, als de LCW-gegevens in deze applicaties beschikbaar zijn voor het 
calculeren en verbeteren van ontwerpen. 

• De link tussen LCWen Design For Assembly is duidelijk aanwezig. 
Het fysiek integreren van de beide analysebladen is echter niet de manier om dit te 
verwezenlijken. Door de opzet van de LCW 5-module binnen het LCW-systeem 
wordt een aanzet tot verbeteringsacties, door ondermeer Design For Assembly, 
Design For Manufacturing en Value Engineering, duidelijk aangegeven. Er dient 
eerst een goede opzet van het LCW-systeem en de analyses plaats te vinden, 
alvorens stappen voor verbetering van proces en/of produkt ondernomen kunnen 
worden. 

• Voor een goede en betrouwbare implementatie van een LCW-systeem dient vooraf 
een goede basis gelegd te worden voor het uitvoeren van de analyses. 
Men moet weten wat het LCW-systeem moet kunnen en welke vervolgstappen op 
het invoeren van een LCW-systeem volgen. Het opgestelde stappenplan biedt een 
gestruktureerde ondersteuning bij het opzetten van een goed en betrouwbaar 
LCW-systeem. 
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8.2 Aanbevelingen 

1. De eerste aanbeveling behelst het verder uitdragen van de Design For Assembly
filosofie en de LCW-methode binnen Fokker. Wil men het potentieel van de beide 
methoden ten volle gaan benutten, dan dienen beide door een breder publiek 
gedragen en gebruikt te worden. Een manier om dit realiseren is het houden van 
workshops omtrent beide methoden binnen andere afdelingen van Fokker. Het 
houden van DFA-workshops is leuk en leerzaam. Voor de LCW-methode is reeds 
een projectgroep aanwezig. Deze dient zich sterker en duidelijker te profileren als 
het gaat om het uitdragen en ontwikkelen van de LCW-methode. Hierbij dient 
tevens ingegaan te worden op het inpassen van dergelijke systemen in 
geautomatiseerde ontwerptools, zodat voor beide systemen meer voordelen 
ontstaan. 

2. Er dient een duidelijke en handzame handleiding voor het opzetten van een LCW
systeem geschreven te worden. Deze handleiding moet dan goed aansluiten op de 
praktijk en handgrepen bieden voor problemen die zich bij het analyseren 
voordoen . Dit voorkomt veel irritatie en tijdverlies als LCW-analisten bezig zijn. De 
huidige cursus en overig LCW-materiaal geeft alleen een basis van de methode 
maar richt zich helemaal niet op de praktijk van de analyses. Hierdoor ontstaan 
veel onduidelijkheden met betrekking tot de cursusstof. Verder kan de bijdrage van 
de bestaande LCW-usersclub een goede opzet zijn voor het verder ontwikkelen 
van LCW. 

3. Voor het verwerken van de grote hoeveelheid gegevens die uit LCW-analyses naar 
voren komen dient een goede en gebruiksvriendelijke geautomatiseerde applicatie 
ontwikkeld te worden (z1E a1JLAGE 12, DATAMOOEL LCW). Hierbij dient ook stil te worden 
gestaan bij de bijdrage welke die applicatie gaat leveren aan het produkt
ontwikkelproces binnen Fokker. Interfaces met andere geautomatiseerde 
inforrnatiesystemen en applicaties moeten hierin verwerkt worden om de acceptatie 
van een dergelijk systeem te bevorderen. 

4. Zorg voor een sterke projectmatige ondersteuning van de ontwikkeling van het 
LCW-systeem binnen de Fokker-organisatie. Zender een goede begeleiding en 
ondersteuning zal LCW moeilijk van de grond komen. Veel mensen tonen nog 
weerstand tegen de methode LCW zelf. Door een goede begeleiding van de 
analisten en medewerkers die met het systeem gaan werken, kunnen veel 
vooroordelen en weerstanden worden weggenomen. 
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9. Reflecties aangaande het onderzoek 

In dit laatste hoofdstuk wil ik ingaan op een aantal visies die ik heb opgedaan over LCW, 
Design For Assembly en het afstuderen zelf. 

Met dit afstudeeronderzoek sluit ik mijn studie Technische Bedrijfskunde af. Het 
onderzoek dat ik uitgevoerd heb bij Fokker was zeer leerzaam. Het is goed om na jaren 
van abstractie en theorie, voor een langere tijd (voor een student!) in een praktijksituatie 
rond te lopen. lk, als student met al mijn theoretische bagage, had een zeer ideaal beeld 
van bedrijven en bedrijfsvoering. Dit beeld is in de afgelopen maanden afgebroken en 
langzaam is een helder beeld van bedrijfskunde in de praktijk ontstaan. lk heb getracht 
mij zoveel mogelijk in de gedachten en gevoelens van de diverse managers binnen 
Fokker te verplaatsen. Met alle reorganisaties en kritische berichten in de pers is het 
voor hen ook moeilijk om tot effectieve en efficiente bedrijfsvoering te komen. In dit soort 
situaties wordt de factor mens heel belangrijk. 
lk heb mijzelf voorgesteld wat ik in deze situaties, gedaan zou hebben, of ik het anders 
of beter zou doen. lk ben tot de conclusie gekomen dat ik nag niet weet hoe ik het 
geheel van bedrijfsvoering zou aanpakken. Om goed te handelen in dit soort situaties is 
veel ervaring vereist. 

Het uitvoeren van een project als het afstudeerproject is mij niet makkelijk afgegaan. 
Vanuit de universiteit is er weinig begeleiding en opleiding richting het afstuderen. lk wil 
niet zeggen dat het niet genoeg is, maar ik denk dat de kwaliteit van de 
afstudeerrapporten flink omhoog gaat als het fenomeen afstuderen meer en beter belicht 
zou warden. Dit komt de algehele opleiding Technische Bedrijfskunde ten goede 
waardoor deze zich in de markt dan beter verkopen. Oak voor een faculteit geldt:' 
verkoop jezelf'. 

Het onder de aandacht brengen van Design For Assembly was tijdens mijn verblijf bij 
Fokker niet makkelijk. Door de eerdergenoemde reorganisatie en gebrek aan interesse 
was het moeilijk mensen te interesseren en ge·interesseerd te houden. Mijn lering uit het 
houden van de workshops is dat informatie-overdracht en heldere, voor iedereen 
duidelijke doelen van zeer groat belang zijn om de mensen ge"interesseerd te houden. 
Het deelnemen in een workshop met verschillende disciplines is een leuke bezigheid 
waarmee men een bedrijf van verschillende kanten leert kennen. De interfaces tussen 
de verschillende disciplines, vooral binnen Fokker, zijn zeer belangrijk voor de kosten en 
kwaliteit ("first time right") van het uiteindelijke produkt. De workshops hebben in 
beperkte kring plaatsgevonden. Oak binnen de units van de Subfabriek dient de DFA
filosofie verder verspreid te warden. Met het ontbinden van de Subfabriek dreigt oak de 
drive achter de Design For Assembly-gedacht te verdwijnen. Het is dus van belang dater 
werk van wordt gemaakt, oak na de opdeling aandacht aan Design For Assembly te 
blijven gegeven. 

Daarnaast is het van belang dat Design For Assembly , samen met LCW, verder 
verspreid wordt door de onderneming. De huidige drive achter LCW en Design For 
Assembly komt van onderaf (de produktievloer) en het kan een lange tijd duren voordat 
deze technieken verder voor in het ontwikkelproces warden opgepakt. Het is altijd 
makkelijk te zeggen:"dit soort initiatieven moeten van bovenaf, over de hele organisatie 
heen, warden opgelegd om ze enig succes te laten hebben". lk denk dat het juist een 
goede uitdaging is om dit juist via de huidige weg te bewerkstelligen. Op dit moment 
wordt er binnen de P-poot van de nieuwe organisatie van Engineering ook een 
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onderzoek gestart naar de mogelijkheden van Design For Assembly in het 
produktontwikkelingproces. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar DFA-applicaties voor 
de computer. Samen met de data verkregen met LCW is dit een mooie uitdaging om 
Design For Assembly en LCW in de publiciteit te brengen. 

De methode LCW bezit een enorme potentie om verbeteringstechnieken als FMEA, 
Design For Assembly en Design For Manufacturing te ondersteunen. Het enige nadeel 
dat aan LCW kleeft is dat de methode zeer summier beschreven is en grotendeels door 
de units zelf ontwikkeld moet worden. Er is een schil gegeven en voor de vulling dient 
men zelf te zorgen. LCW biedt een aantal basisvaardigheden omtrent de LCW-analyses 
maar het opzetten en uitvoeren in de praktijk moet men zelf invullen. Aan de ene kant is 
dit gunstig omdat LCW dan helemaal op de eigen situatie afgestemd kan worden. Aan 
de andere kant is veel kennis, kunde en tijd nodig om een goed LCW-systeem op te 
zetten. Dit kan in de toekomst ondersteund worden door een intensivering van de 
contacten met de LCW-usersclub. De bedrijven die hierin meedoen lopen waarschijnlijk 
tegen dezelfde problemen op. Door samen te werken op het gebied van LCW kunnen 
veel problemen opgelost worden. 

Het meedraaien in een grote en complexe organisatie, als Fokker, was voor mij een zeer 
interessante ervaring. Maar wat mij in een dergelijke organisatie opvalt is het 
suboptimaliseren. ledereen in een dergelijke organisatie is steeds maar aan het 
proberen om zijn eigen performance te verbeteren, doch men vergeet naar het gehele 
proces te kijken. Het lijkt mij zeer frustrerend dat de winst die je aan de ene kant behaalt, 
aan de andere kant dubbel wordt verloren omdat de diverse gebruikte technieken of 
methodes niet op elkaar aansluiten. De organisatie wordt dan ook nodeloos complex 
gemaakt met allerlei formaliteiten en beschermingsconstructies omdat afdelingen anders 
niet met elkaar kunnen communiceren en werken. 
lk denk dat ik mijn eerste geluk als niet-student in een kleinere organisatie zal gaan 
zoeken. lk denk dat ik daar beter uit de voeten kan en de bevrediging in bedrijfskundige 
aspecten groter zal zijn. 

Voor Fokker denk ik dat er in de toekomst op de wereldmarkt van vliegtuigbouwers zeker 
plaats is. Op dit moment betaalt Fokker vanwege de dollarkoers en de ondoorzichtlijke 
kostenstruktuur binnen Fokker zelf een zware tol. Maar met het huidige programma en 
de ability van Fokker om in te kunnen spelen op het scala van klanteneisen, is Fokker op 
de goede weg om kwaliteitsprodukten in de wereld at te kunnen blijven zetten. Toch 
dient voortdurend in de gaten te worden gehouden dat de bedrijfsvoering duidelijk en 
aan iedereen wordt uitgedragen, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. 

Als grote waarde van het afstuderen zie ik, eerst flink onderuit gaan om vervolgens met 
kleine stapjes naar het eindresultaat, het afstudeerrapport, toe te werken. lk heb geleerd 
hoe ik een project als dit in de toekomst beter op moet zetten en welke valkuilen zich op 
het pad van projectmanagement bevinden. Het stellen van duidelijke en haalbare doelen 
en het opstellen van een heldere werkwijze, zijn belangrijke uitgangspunten om tot een 
bevredigend resultaat van een onderzoek te komen. 
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Verklarende afkorti ngen I ijst 

ACE : Agile Competitive Engineering 

AFT: Aircraft Financing & Trading B.V. 

AVD : A vio Diepen B. V. 

DCS : Design Concept Study 

DDP : Design Definition Phase 

DFA : Design For Assembly 

DFA: Design For Manufacturing 

DFS : Design Feasibility Study 

DOT : DoorOntwikkelingsTeam 

FAC : Fokker Aircraft B.V. 

FAS : Fokker Aircraft Services B.V. 

FSD : Full Scale Development 

FSP : Fokker Special Products B.V. 

FSS : Fokker Space & Systems B. V. 

LCW : Lokatie, componenten en werktuigen 

MTM-1 : Motion Time Measurement-1 

OVP : Operation Validation Phase 

PF : Production Final assembly 

QFD : Quality Funtion Deployment 

VTW : Voorstel Tot Wijziging 

WOH: Werk Onder Handen 
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Struktuur van Engineering na ACE 

Bijlage 1. S1ruktuur van Engineering na ACE 
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Design 

.----Ir-----, Feasibility 
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Project 1 

Project 2 

Project .. 

Project .. 

Project P 

In de bovenstaande figuur is de nieuwe struktuur van de drie hoofddisciplines binnen het 
Engineeringproces van Fokker weergegeven. De drie hoofddisciplines zijn: 
• T-poot: deze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en borging van nieuwe produktie- en 

produkttechnologieen; 
• P-poot:deze discipline is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en detailleren van de 

produkten; 
• K-poot: deze tak zorgt voor de klantondersteuning en probeert klantenklachten te verhelpen. 

Na de invoering van ACE ( Agile Competitive Engineering) moet met deze struktuur het gehele 
ontwikkelproces van vliegtuigen binnen Fokker sneller en goedkoper kunnen plaatsvinden. Hierbij 
client de aansluiting met produktie goed onderbouwd te zijn, zodat de produkten ook daadwerkelijk 
gemaakt kunnen worden binnen de gestelde eisen van Technologie, geld en Tijd (T, $, t). 
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Geschiedenis van Fokker 

Bijlage 2. G ... eschiedenis van FOKKER 

Fokker is een van de oudste vliegtuigbouwers ter wereld. Al in in 191 l draaide Anthony Fokker in zijn 
zelfgebouwde "Spin" rondjes boven de Haarlemse binnenstad. 

Op 21 juni 1919 richt A. Fokker de N. V. Nederlandse Vliegtuigenfabriek op. Het bedrijf is gevestigd aan de 
Papaverweg te Amsterdam-noord. Tussen de beide wereldoorlogen verwerft de ondememing intemationale 
faam met het ontwerp en de bouw van civiele en rnilitaire vliegtuigen, zoals ondermeer F7, de D21 en de 
GI. 

In de eerste jaren na de tweede wereldoorlog zijn de activiteiten toegespitst op de bouw van vliegtuigen voor 
de civiele luchtvaart. Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de ondemerning is de verhuizing 
naar Schiphol in 1951. Op deze nieuwe lokatie worden in de volgende jaren ook tal van rnilitaire 
vliegtuigen in licentie gebouwd. Eigen ontwerpen zijn de Sl3 bemanningstrainer en de eerste straaltrainer 
ter wereld: de Sl4. 

Het jaar 1955 is een rnijlpaal in de geschiedenis van Fokker. Op 24 november van dat jaar maakt het 
prototype van de F27 zijn eerste vlucht. Met dit vliegtuig keert Fokker terug op de markt van de 
verkeersvliegtuigen. De Fokker Friendship zou zal ontwikkelen tot de meest succesvolle turboprop vliegtuig 
voor de korte ne rniddellange afstanden. Als aanvulling op de F27 wordt in 1963 het ontwerp voor het 
straalvliegtuig F28 gelanceerd. Op 29 mei 1967 maakt deze zijn eerste vlucht. 

De jaren zeventig worden gekenrnerkt door de ontwikkeling van nieuwe versies van de F27 en F28, 
activiteiten ten behoeve van de ruimtevaart en luchtverdedigingsraketsystemen en veel omvattende 
werkzaamheden voor de produktie van de General Dynamics Fl 6. In 1979 worden plannen gemaakt om een 
super F27 of F28 te bouwen. Als resultaat van deze ontwikkeling worden in november 1983 de Fo50 en de 
FolO0 gelanceerd. De Fo50 maakt in december 1985 zijn eerst geslaagde vlucht, de FolO0 volgt in 
november. 

Sinds de eerste levering aan de Duitse regionale luchtvaartmaatschappij DLT, thans Lufthansa Cityline 
geheten. Sinds 1987 zijn er ruim 200 Fo50's afgeleverd. Gerenommeerde klanten als Air Lingus, Avianca, 
KLM Cityhopper, Malaysia Airlines, Philippine Airlines vliegen met Fo50's rond. Door de recessies van de 
laatste jaren in de luchtvaart is het produktietempo teruggelopen van 30 stuks naar circa 12 stuks per jaar. 

Het Fol00-prograrnma is een groot succes, in vergelijking met vergelijkbare toestellen van andere 
fabrikanten. Swissair nam in februari 1988 het eerste toestel in gebruik en vliegt inrniddels met 10 Fol00's 
rond. De grootste klant voor de FolO0 is American Airlines met 75 toestellen. De huidige stand van 
verkochte FolO0's is 318 toestellen. 

Het Fokker 100-programma is in 1993 uitgebreid met de Fo70, een straaljet 70 tot 80 passagiers. Sempati 
Air en Pelita Air service , beide uit Indonesie, waren de eerste mmatschappijen die deze verkleinde versie 
van de Fo 100 bestelden. British Midland was in november 1993 de eerste klant in europa die voor het 
nieuwe Fokker jetlineprogramma koos, door de opdracht te geven voor de levering van 4 FolO0's en 5 
Fo70's. Op de orderlijst staan verder klanten als China Eastern Airlines, Midway Airlines, Royal Swazi, 
Usair, Silkair en Transwede Airways. 
In 1994 heeft het duitse DASA, thans Daimler-Benz Aerospace geheten, een belang genomen in Fokker. 
Binnen dit concern is Fokker de rol van lead company in het 65 to 130 stoelen marktsegment toebedeeld. 
Binnen dit kader wordt er een nieuwe telg in hetjetlineprograrnma ontwikkeld, de FA-X( future aircraft X). 
Verder staan op het programma de Fo50 enforcer(maritieme versie Fo50) en de Fo60, een verlengde Fo50 
met een grote laaddeur. 

Bij Fokker wordt ruim driekwart eeuw luchtvaarthistorie gekenrnerkt door vrijwel onafgebroken ontwerp en 
bouw van nieuwe vliegtuigtypen voor de civiele en militaire luchtvaart. Ook in de toekomst zal de Fokker 
ondernerning garant staan voor kwalitatief goede en betrouwbare vliegtuigen. 

Februari 1995 
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Regionale luchtvaart 

Bijlage 3. krtikel omtrent Regionale luchtvaartmarkt 
{uit: Aircraft Technology Engineering & Maintenance, febr - march, 
1994} 

For Dutch company Fokker, 1994 is the 
year it turns 75, making it the oldest 

aircraft manufacturer still producing air
craft bearing its name. However, despite 
years in the business and international 
fame, a reputation will only get a com
pany so far and Fokker, like many others 
in the industry, has had to work hard to 
remain competitive. 
Airlines not only demand very high pro
duction standards from manufacturers but 
also expect substantial after-sales service. 
Therefore, Fokker has chosen to offer a 
complete package, both in terms of an 
aircraft fleet and product support. Fokker 
is in an advantageous position as an air
craft manufacturer since it has a sister 
company that can provide maintenance 
and modification of its aircraft, thereby 
offering enhanced after sales support. 

The Fokker companies 

Fokker is a publicly-held stock corpora
tion and is based in Amsterdam, Holland. 
Fokker Holding, owned 78 per cent by 
Deutsche Aerospace (DASA) and 22 per 
cent by the Dutch Government, has a 
majority 51 per cent share of Fokker. In 
1996 DASA will buyout the government's 
remaining 22 per cent share in Fokker 
Holding . 
Fokker Aircraft is the largest operating 
company, responsible for all commercial 
and military aircraft programmes. It op
erates fou r pl an ts, Schiphol for engi neer
ing and final assemb ly, Drechtsteden for 
parts prod ucti on and component assem-
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bly, Ypenburg for composite st ructures 
and bonding and Elmo, at Woensdrecht, 
for wire assemblies and electronics. In 
addition, the company's marketing ac tivi
ties are supported by a subsidiary in the 
US and offices in Australia, Indonesia, 
China, Saudi Arabia and Argentina. Prod
uct support centres are located in Holland 
and the US. 
Fokker Aircraft Services (FAS) is based 
at Woensdrec ht and performs aircraft 
maintenance , repair, overhaul and modi
fication services. Other Fokker companies 
include Fokker Special Products, based 
at Hoogeveen, which is involved with the 
design, development and manufacture of 
parts for the aircraft, defence and space 
industries, Fokker Space and Systems, in 
Leiden and Schiphol, which specialises 
in the space industry and Avio-Diepen, 
located at Ypenburg, which is a trading 
company for aerospace products. 

Fokker Aircraft 

Until the 1930s Fokker worked hand in 
hand on the design of its a ircraft with 
KLM, which bought almost a ll the air
craft types then manufactured . 
KLM still continues to operate Fokker 
aircraft and has both the Fokker 50 and 
Fokker I 00 in its fleet. In the late 1920s 
Fokker opened a factory in the US and at 
the time was the larges t aircraft manu
facturer in the world. Later, in the 1930s, 
Douglas presented a major challenge to 
Fokker with the introduction of all metal 
DC-2 an d DC-3 airc raft . Although it con-

Fokker
the 
package 

The financial difficulty 
experienced by airlines has 
resulted in pressure being 
applied to aircraft 
manufacturers to provide 
top quality products. With 
the introduction of the 
Fokker JetLine series of 
aircraft and Fokker Aircraft 
Services to provide 
maintenance, modification 
and repair services, Fokker 
hopes it is well placed to 
offer a good product range 
and the product support the 
airlines demand. Aircraft 
Technology examines how 
well placed Fokker Aircraft 
and Fokker Aircraft Services 
are to achieve this. 
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tinued to manufacture its own wood and 

metal aircraft, Fokker chief, Anthony 
Fokker, obtained the European market
ing rights for the Douglas aircraft. 
World War Two interrupted develop
ments. The factory was totally destroyed 
and in 1945 the company started over 

again with the production of a series of 
small military trainers, the S.11, S.12. 
S. 13 and S.14. The company moved to 
Schiphol Airport in 1951 . 
In 1958 Fokker re-entered the civil mar
ket with the introduction of its most suc
cessful aircraft, the F27 Friendship . Un

til production of the aircraft ended in 1986 
786 F27s were manufactured. of which 
205 were made under licence in the US. 
In 1969 the F27 was joined by the F28. 
the first regional jet. The F28 was first 

manufactured to accommodate 65 passen
gers. but was later stretched to take 85 
passengers . Fokker sold 241 of them. 
The broad customer base generated from 
the sale of these two aircraft put Fokker 
back on the map after World War Two, 
but by the early 1980s orders were dry
ing up and the company had to decide 
where its future lay. There was a short 

engagement in the early 80s with Doug
las to develop an MDF-100. a 150-seat 
jet. The joint venture never managed to 

progress as difficulties in finding an ap
propriate engine for the proposed aircraft 
and a recession to negotiate. meant that 
the airlines were reluctant to commit to a 
new aircraft . 
Before too much money was s pent the 
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project was cancelled . In hindsight 1t is a 
decision that may not have been the best. 
The number of A320s that have been so ld 
indicates there was indeed a market for 
an aircraft in that category. But the go
ahead for a new aircraft was always dim
cult and Fokker's size was such that the 
financial risk of taking on the project 
alone was prohibitive. 

A decision was made to stay with the 
market Fokker knew best and this led to 
the development of the Fokker 50 and the 
Fokker I 00, two aircraft based on the 
structural concept of the F27 and F28, 

although visually and technologically 
very difTerent aircraft indeed. The ben
efits to Fokker in introducing a new air
craft with an airframe style that had been 

used for many years were such that it was 
possible to produce an airframe with 
proven reliability and durability. Fokker 
guarantees the airframe for the same eco

nomic repair life as it did on the F28 , 
90,000 life-cycles . Such a guarantee ef
fectively represents a warranty for 40 
years . 

Although Fokker was keen to retain as 
many features of the old airframe as pos
sible. the airl i ncs demanded the incorpo
ration of new technology. Fokker worked 
closely with a number of airlines during 
the aircraft's development. Swissair had 
a big influence on the design. especially 
as far as the flight deck was concerned. 
Other airlines involved with the Fokker 
I 00 's design process were KLM. US Air 
and Garuda. 
The varying requirements of these airlines 
forced Fokker to produce three di fTerent 
variants of the Fokker I 00s. The major 
difTerences related to cabin doors (be
tween downwards opening ones with 
stairs. as requested by Swissai r. and the 
larger door openings as required by US 
Air and KLM) and cargo hatch require
ments (US Air wanted a larger one). De
spite the fact that the fundamental design 
of the aircraft is now defined. improve
ments to the aircraft are on-going with 
specific airline requirements often being 
incorporated into standard aircraft pro

duction. 
A development of the Fokker I 00 is the 
Fokker 70. The Fokker 70. which will 

have its first flight in April last year. is 
essentially the same aircraft . with a short-

February.March 1994 
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ened fuse lage to carry 79 ra ther than I 07 
passe ngers. The phil oso phy be hind th e 
111troduc ti on of th e Fokker 70 1s 10 o ffer 
airlin es one airc raft type in 1wu sizes so 
1hev ca n have the nex ibil it y th ey need to 

match capaci ty to de mand . Si nce bot h 
aircraft have the same ni gh t deck lavou t. 
switchi ng aircraft and crews beco me s a 
Simple task . 
Fokker secs t"·o markets for the Fokker 
70 The firs! 1s for large airline,; ,d1en: It 

ca n be used for th in routes 1ntu hubs or 
1·or po1111-to-po1nt routes tha1 an: spec i/1-
callv created to by pass hubs With in 
crea sed compc t111 o n bc1w cc n a1r l1n es . 
Fokker hopes to cas h in 011 airli ne moves 
to offer more conve nie n1 lra\ CI. " ·h1 c h 
includes increased departure frequency as 
\\'ell as the development or d1rcc1 con nec-
11e1ns The second market is 1hc regional 
.11rl1ne 1ha1 has outgro"n 11s 1u rbo prop 
llcc1 lhc Fokke r 70 is see n ,1s a log ica l 
step up for a turboprop opcratnr n1ov1ng 
1nll> ;1 JC I fleet. .,\I though Fok ke1 ,cc, 1hcsc 
10 he .ireas or po1ent1al bus 11 icss 1t docs 
1w1 c11\ hagc much growl h 111 1 lie tu la I 
number o f I 00 -scatcr a1rcr,11·1 I 1ht,:.1 d the 
1·ukkcr I 00 will re place o lder llC-'J. ll 7J7 
dlld ll7~7s Thc Fukker 70 . (Hl 1he 01hcr 
hand. 1s perce ived to be <1 nc\\ mMkct. 

The r<>k ot' FoU,cr 1\ 1rcr;1t'1 Sen ices 
( 1:,\ 'i 1 . .1cc,ird1ng tu 11 , president I· ppu 
l!.oders. is IL> suppon th e res! <>i'lhc h,kkcr 
L·t1!llp ,111~ "'-;c.: ll1n g a1rcr i.1f1 ,111d dn111g 

lh> lh11 1g c·lsc 1, nu good SpMc 11 ,1r·h su p
rHHI .ind 1cch111c; il help ,, he'll ,1,1n111g 1q1 
1 ..... JU'-! ,h 11nporL.tr11 .' · hL· "; 1~, 

Rcgio 11a lc lt1cht\ aa rt 

Roder s be li eves FAS , loca ted a t 
Wocn sdrcc ht in sou th western Holl and, 
will pl ay a ke y rule in ass isti ng Fokker 
operators \\.'1th the exception of large air
line , suc h as i\mcr1can A irlrnc s. whi ch 
has orde red 7 5 hlk kc r I 00s, and has an 
opt 10n f,,r ,1 1·unher 7 5. manv Fokker op
erators Mc ,rn ,111 ,llfl ines Many of these 
opera tors 1hcrd'urc req uire assi stan ce in 
es tabl1·dl!n!,! 1hc1r lll,11ntcnancc· facilities . 
Th is ",1n ,1rca ,, here f'A S ca n assis t. 
I IO\\'t:\ t:r. i!.<Jder, s1 rt: sscs that FAS does 
not l1m 111 1,clft,> 1lla 1nta ining Fok ker a1r
crali . "We need to help c us to mers and 
give th em to1 ,il scr, 1cc As a lot of them 
ha\·c ll 7'\ 7s ,md 1hc·1r 111.1 1lltenancc 1s no th
ing ll C\'- tt, u". rhcrL· 1s no reason why \VC 

should n't th, ,uch 11,1rk . \Ve ha ve the ca
pabil11, to llll\ ,,ur \1ork and 1h1 , gives us 
the opp,inun1I\ 1,, li lt gap, ,, here we 
would ,,t11cn, he he ,1·1thou1 \\ "rk .. 
" 1Xe ,, 111 pr,,m<>le ,1u r,clvcs as 1he 
narro\\'hoLh ,11cc1 ,tl1 st Ill Europe." says 
llldfk c1111g ,111d s.il c·, d1rccl()r Lr1k 
( il1edh :1n I l<l\1 c·, e r. 111 1hc IP n 111arkc1 
in p;_1rt1 cul.1 r \dlL' rc a pric e \Vi!r 1s flllW 

tak Ill ); r1l.icc I·.·\ S d<>es 1101 1n 1cml t,) of
fer i1 ,clf' .i s 1hc clic.i pc·,1 111.i1nta111er bu1 
ralh cr l1llc1 1ts.: l f :" ;i high LJU.il 1t1 
ma1 nl alllcr 
With thL' a, 1tll1n11 1ndu~tr; lica, 11; gL·arL·d 

to,var<l" CLhtnrni:r ~en 1c1...·. !I , ...., not ~ur

pris 1n!! .i Cthl u1nc·r liisl phil,"nphy 1s 
pracl"cd :11 I 11kkci " \\ c nnhl 1ecoi; 111 sc 
\\L' h ~1,i.: d --~ . .- n ILL' tt 1 dc !1,c r ;i nd ,, c rnu~t 

ild \l...' , I ~1, p d h. t1t1 \\ k d~ L' l >i" Olli Ctl'.->l011l

ers' 11ecd, ... ,,1\, ( ioc dh;ir1 I ,\ ',·, ,·lusc 
link, ,, 1th I <>kkvr .\ 1rn:1f1 ,lldhlc 11 lo 
[lf'l" Ilk Iii <: .1llc1 , .1k, ,,·n 1cc ,Jill i ,u p-
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p1lrt Oili er ;11rcrai'1 111a 11 ufaclun:rs Cilllllll l. 

;'s capabil111cs arc 1101 rc s1ric tcd to 

rout ine i11 spcct1011 and 111aI11tc11ance of 

aircraft. I t Is able to pe r form co lllple.x 

strip -down a11d re build operation s. Se

ve rely damaged aircraft arc flown to 

Wocnsdrc cht 111 part s an d rebuilt or. if 

req uired. repair can be cond ucted on-site. 

Its capabiliti es include total rewi r ing. rc

; k1nning, rep lacement of spars and beams. 

re-e ng ining and ai rc raft stretchi ng . In 

deed, FAS ·manufactured ' the first Fokker 

70 test aircraft by shortening th e second 

Fokker I 00 prototype. 

A n integra l part of FA S 's operations is i ts 

des ign ca pab ility. A ll designs for modifi

ca tions originate from the Woen sdrecht 

lacil1ty w ith o ri gi nal drawings avail able 

th ough computer link s w i th Fok ker at 

<:,:h iphol Ai rpo rt . Liai son between the 

l organIsauons i s frequent. giv ing 

FAS 's des igners exte nsi ve and current 

knowledge of the ai rcraft. Despite co11-

sian1 communIca1I011 the two opcra1 I0 11s 

lunc 11on very d1ffcren1ly. Ariel Labrie. 

I-A S design 111anage r. suggcsb lhc difkr

c1icc is like thal be1wcen Ca1holi cs and 

f>ro1cs1ant s " In .'\m sterda111 1he y ar c 

( athol1 c and '-C arc Protestant. our "ays 

of thinking arc diffe rent. We need to ha ve 

a much quicker design process as modi

tica11011 s mu s1 be perform ed qui ck ly." says 

l .abric 

rhc design team, In assocIa11on with 

-\~zo, has introduced a new splash coa1 -

I11g process for app lyi ng a covering 10 1hc 

;urface of ai rcraft interiors. Accord ing to 

I ab r1c 1he benefits are not res1r ictcd by 
·1rfacc li111 , h. which ca n be c11he r 1cx -

cd 01 smuoth. or by th e colour 0 1· the 

,urt'acc. i\ m:tJLH' feat ure o f the process h 

ll1a1 11 cc111 be ,tpp li ed in JUSI one day To 
d.ilc. r·As h:1s c:1rm:d Oll i lhe process on 

20 :11rcra f1 

1: 11111u: / JOSI /).. / S-1 

Regarding h>kkc r' s future. the must sIg

nifi ca11 1 dc,c lu pn,cnt is Dculsche i\cro

spacc ·s ( Di\ S.'\ J investment 111 i\pr1 I J l)l)J 

1111hc co mpan y A ll hough now c!Tcc 11 vcly 

1nvncd by D!\S 1\. Fok ker has it s '"' 11 

pro li1 r,:spt>11s1 bilit y and under lhc ar

I,1 I1~c 11I ,:111 IS respo nsibl e for 1he (, 5- 1 :w 
,c., , .1,·1 :m cr: 1!'1 ,cgmcnt. With th e rcccnlly 

i,1 1nidu .. ccl h,kkcr 70. ii secs 1tsclf:is :1d

drc"1 "~ Ili c 7(1-110 scalJCt market In I l1 is 

8i;lagen hlJ .. .'I Df'll-wav 10/h. 

ca1cgory Fok ker anticipates over the next 

20 years a demand of al most 2,150 units. 

.'\ s this market Is mainl y expected to come 

from rcp!Jce mcnt of olde r aircra ft it is 

largely 111dcpcndcn1 of growth . However. 

Regional e luchtvaart 

as part of Fokker's rol e in DASI\ . 11 Is 

examining the kas1b 1l11v of introducing 

a 130-seat rokkcr I :rn . .\n y I30-seaicr 

demand is e~pcucd 10 he In add111on to 

the 2,150 UllltS . • 

CF6 ENGINE 
COMPONENT REFURBISHMENT 
Howmet can answ0r your CF6 
shroud repair needs with a wide 
range ol capabilit ies We are 
licensed and approved by 
General Elect ri c to perform 
CoN1CrAIY vacuum plasma 
coating repairs for 24 -piece HP 
1urtw1e shrouds and TDC/ADH 
repairs for 48-piece HP tu rb ine 
shrouds 

ro da ie . we have refurbished 
Inore than 25.000 CF6 shrouds . 
.vl,1cr1 have accumulated over 
4.000.000 1119111 hours o f servIc: e 
at 18 airlines 

In adcJ1t1on to CF6 c apab1lit1es 
-,ve also arc qualified 10 provide 
maIor airl ines w,tl1 JTSD-200 
series repa ir s 

\)J,J.' 
,, 

1nclud1ng compi:,e ,efu ' b1shmer'i I 
of all three stages oi LP 1urb1nc ' 
vanes and sh1plap an1 , ro1;i1 ,ona ; 
and wear mod1f1cat1on i 

For fr ee evalua11or o f p.:irt re 
pa1rabt111y or more 1' 1L:yr ·1ai1 ry~ 

call our Sales Depan...,e,,. a, (')t8· 
342-3322 Telelax (918) 3.1 2 2fh3 
Repair Station H8Y il25:,K 

J-1 HOWMET CORPORATION 

Partners Challenge ov C•1c1lien9e 1 

f vis.a Relurb1 snmen! Cent•" 
2::?(J 1 E L Anderson Boule ,Jr ; 
Claren"Ofe OK 7 40 I 1 

-
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Organogram F AC 

Bijlage 4. 0-rganogram FAC 

Fokker Aircraft B.V. is de spil van de ondememing. Hierin is de hoofdactiviteit van Fokker 
geconcentreerd, namelijk het ontwikkelen, produceren, assembleren en ondersteunen (product 
support) van vliegtuigen. Fokker Aircraft B.V. is onderverdeeld in vier produktiebedrijven, die 
gevestigd zijn op de lokaties, Schiphol, Ypenburg, Drechtsteden en W oensdrecht. De lokatie 
Ypenburg wordt gesloten en voor een deel overgeplaatst naar Hoogeveen. Naast deze 
produktiebedrijven heeft F AC een hoofdkantoor in Amsterdam Zuid-Oost. 
Fokker Aircraft B.V. kent een aantal directoraten met elk een eigen werkterrein en progrmmabureaus 
met specifieke produktverantwoordelijkheid (bijvoorbeeld het Fokker 100-prograrnma). Enerzijds 
worden de activiteiten binnen F AC produktgericht georganiseerd, naar prograrnma, en anderzijds 
worden ze functioneel ingedeeld, naar diretoraat. Door deze indeling ontstaat een matrixorganisatie. 
Deze struktuur wordt grafisch in onderstaand figuur weergegeven. 

IVoorzitter 

Fokker 50 

Fokker 100/70 

Defense systems 
& Aircraft 
Participation 

Personeels- en 
Sociale zaken 

Public Relations 

Marketing & 
Verkoop 

Product Support 

. .. ... Raad.van Bestuur. 

Financien & 
Administratie 

Administratie & 
Controlling 

FAC produceert momenteel vier vliegtuigtypen, namelijk de Fo 50, de Fo 60, de Fo 100 en de Fo70. 
Naast deze activiteiten prarticipeert FAC in defensie-prograrnma's, F-16 en Apache. Tevens worden 
werkzaamheden voor het Airbus-consortsium verricht en de NH-90 helicopter. De NH-90 wordt de 
vervanger van de huidige Lynx-helicopter van de Koninklijke marine. 
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Organogram Subfabriek 

Bijlage 5. o~rganogram Subfabriek 

Voor de omhanging van de Subfabriek bestond deze organisatorische eenheid uit een vijftal units . In 
de onderstaande figuren worden de situaties voor en na de omhanging geschetst. Na de omhanging 
zijn de Leidingen- en Supporting-unit ondergebracht in de nieuw opgerichte afdeling Aircraft 
Integrations, is de Interieur-unit ondergebracht bij Interieur op Ypenburg, is de unit Licht & 
Stuurmiddelen overgedragen aan ELMO B.V. en is de unit Mechanical Systems ondergebracht bij de 
unit Verspaning. 

( SUBF ABRIEK ) 

Mechanical unit ) ( Leidingen unit ) Licht & 
Stuunniddelen 

Figuur I: Organigram Subfabriek tot 1-6-1995 

A.LU. 
Fokker Jetline 

SWP/SGA 
Onderh.Sch. 
Supportshop 
Leidingenunit 

Unit 
Verspaning 

.----'······ ·· · ·· · 

Unit Mechanical 
Systems 

( Supportshop ) ( lnterieur unit } 

ELMO B.V. 

Licht& 
Stuunniddelen 

FBY /lnterieur 

Interieur-unit 

Figuur II: De omhanging van de diverse units uit de Subfabriek { na 1-6-1995} 
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LCW-analysemethode 

Bijlage 6. 1:CW-analysemethode 

In deze bijlage wordt de methode LCW toegelicht. Hierin zullen ondermeer aan bod komen de 
verschillende onderscheiden niveaus in het LCW-systeem en enkele achterliggende kerngedachten 
van de LCW-methode. De diverse LCW-niveaus zijn genummerd, voor een beter zouden deze 
niveaus een naam i.p.v. een nummer moeten hebben. 

1. Het LCW-systeem 
LCW is een universeel toe te passen systeem van VOORAF BEPAALDE TIJDEN. Het is volledig 
gesteund op MTM-1 en kan zowel handmatig als met behulp van de computer verwerkt worden. Het 
systeem heeft tot doel, het op economische wijze: 
• bepalen van nauwkeurige normaaltijden voor alle handwerk; 

• optimaliseren van werkmethode (proces en produkt), gereedschappen, machines en 
werkpleklayout; 

• analyseren en vergelijken van produkten (produktanalyses, DF A); 
• bepalen van een strategisch plan voor het terugdringen van toegevoegde werkvolumes, aan de 

hand waarvan onnodige bedrijfsverliezen kunnen worden voorkomen; 
• aan de hand van LCW 2-formules en LCW 5-stappenformules snel kunnen voorcalculeren van 

produktietijden en doorrekenen van capaciteitsplanningen voor nieuwe programma's. 

LCW bestaat uit een aantal niveaus, vijf in totaal ( zie figuur 1). De basis van het systeem wordt 
gevormd door het LCW 1-niveau. Hiermee dient ongeveer 30 % van de werkplekken c .q. het 
werkpakket geanalyseerd te worden, om tot een invulling van de overige niveaus te komen. LCW 2 
t/m 5 worden afgeleidt uit het LCW 1-niveau. Het uiteindelijk te ontwikkelen niveau binnen LCW 
zijn LCW 2 en LCW 5. De niveaus LCW 3 en LCW 4 zijn tussenstappen voor het onwikkelen van 
de andere twee niveaus . LCW 2 heeft een hoger abstractie niveau dan LCW 5, dit zal in de volgende 
paragrafen verder worden behandeld. 

LCW is begin jaren 80 in Belgie ontwikkeld door dhr. Willemarck. Ten opzichte van andere 
arbeidsstudies heeft hij met LCW een methode ontwikkeld die niet ophoudt bij alleen maar 
tijdstudies . Met de analyse-resultaten uit LCW l wordt een gestruktureerde onderbouwing voor 
verdere studies naar produktontwerpen, procesconcepten, werkmethoden en werkplaklayout gegeven. 
Daarnaast werd het ook mogelijk de detailanalyse (LCWl en LCW4/5) in latere instantie om te 
zetten naar een afgeleid niveau (LCW2/3), waardoor normeren op een snellere maar even 
nauwkeurige manier kan worden uitgevoerd. 

De onderliggende gedachte aan dit systeem is de volgende. Werk bestaat in principe uit statische 
delen, zoals onderdelen en/of gereedschappen. Het is de mens, die het geheel dynarnisch maakt door 
het verrichten van handelingen om een produkt te maken uit deze statische delen. 
De grootte van het werkvolume wordt in eerste instantie bepaald door het aantal keren dat 'iets' 
(onderdelen en/of gereedschappen) door iemand gehanteerd wordt. Om het 'iets' te hanteren, ofwel 
over te brengen naar een andere plaats, zijn de volgende handelingen nodig: 

• Nemen; 
• Verplaatsen; 
• Plaatsen/gebruiken; 

• Loslaten. 
Binnen LCW vormen deze handelingen het 2e niveau . Doordat aan LCW een groot aantal 
microstudies, m.b .v. M.T.M. I-studies, ten grondslag liggen, hoeft de LCW-analist niet meer afte 
dalen tot het tweede niveau . 
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Hij kan dan analyses verrichten op het hoogste, eerste niveau aan de hand van: 

• Het aantal te hanteren voorwerpen; 
• het aantal gebruikte gereedschappen en hun frequentie; 
• de lokatie van de voorwerpen en gereedschappen; 
• de werkmethode. 

l __ IDN_s_~ ___ ) 

LCW 1-basislevel 
Applicatie van tijd 

ERLAX: 
- ----. Ergonomie 

en arbeidstudie - Relax-Kwantificeerfactoren 

1 
- Veiligheidsfactoren 

LCW4/LCW5 
afgeleid van LCW I: 

- geen analyses meer; 
- vaste fabricagetijd; 
- zowel voor bestaande en nieuwe 

ontwerpen; 
- gegeven de produktstruktuur: 
• fundamenteel werkvolurne; 
• toegevoegd werkvolume; 
• LOW 2/LCW 3. 

l 
LCW 2 afgeleid van 
LCW 5 ofLCW 1: 

• DFA/DFM; 
• • Engineering methoden; 

• Ergonomie; 
---t • Veiligheidfactoren; 

• Produktanalyses(FMEA); 
---t • Produktvergelijking(QFD); 

• Produktontwikkeling(CAD); 
___. • Produktiebeheersing; 

• CAM 
• Toegevoegd werkvolume; 

- ----~--.. ~• Additioneel werkvolume; 
- Bepaling van: • Simulatie. 
• produktgroepen 
• manufacturinggroepen 
• volgorde-groepen 
• formule-groepen 

- Algemene LCW 2 
- Technische LCW 2 
. r,,.,.n •n•••-= m~~-

LCW3: 

- Afgeleid van LCW I en LCW 2; 
- Bestemd voor commercieel gebruik; 
- Geeft top-managementinfo; 
- Geen analyses meer. 

Figuur 1: de LCW struktuur met haar niveaus 

LCW-analysemethode 

In de praktijk is men niet in staat om alles binnen handbereik te plaatsen. In dergelijke gevallen zal 
het 'iets' binnen handbereik moeten worden gebracht. De lokatie van onderdelen en gereedschappen 
kan dus lopen en buigen noodzakelijk maken. De layout van de werkplek is een belangrijke 
parameter in het geheel van een efficiente bedrijfsvoering. 
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LCW-analysemethode 

Binnen LCW worden de volgende delen onderscheiden: 
• Basisonderdelen ( ingekochte of aangemaakte onderdelen); 
• Fixatieonderdelen (Bouten , schroeven, moeren, ectera); 
• Gereedschappen. 

Het hanteren van onderdelen, het gebruik van gereedschappen en de noodzakelijke verplaatsingen 
(stappen en buigen) bepalen dus de dynamische produktstruktuur. 

LCW1 

LCW 1 legt op analytische wijze zowel de statische als de dynamische struktuur vast, met de daarbij 
behorende moeilijkheidsgraden en geeft aan de hand van indicatoren aan waar verbetering mogelijk 
is. Hierdoor is mehodeverbetering en aanpassing van zowel ontwerp als gereedschap snel en gericht 
mogelijk. LCW I geeft het volgende weer: 
a) de produktstruktuur (gebruikte gereedschappen en werktuigen, verwerkte onderdelen); 
b) De tijd nodig per verwerkt onderdeel, gebruikt gereedschap, machinetijd en de daarbij 

uitgevoerde verplaatsingen (stappen) en buigingen; 
c) de werkmethode; 
d) de daarbij overeenstemmende normtijd; 
e) het organisatieniveau van het werk, geeft cijfermatig aan hoe efficient de werkplek is ingericht; 
f) de moeilijkheidsgraad van het werk (hoe moeilijk is het hanteren van basisonderdelen, 

fixatieonderdelen en gereedschappen) met daarbij de oorzaak: de moeilijkheidsgraad geeft aan 
hoeveel meer tijd gebruikt wordt dan gerniddeld in bedrijven met dezelfde werkzaamheden; 

g) basisinformatie voor methode-verbetering. 

Voor het organisatieniveau en de moeilijkheidsgraad zijn drempelwaarden aanwezig. Deze 
drempelwaarden zijn de waarden die zich voordoen in bedrijven waar de omstandigheden normaal 
zijn. Als de drempelwaarden overschreven worden dient men verbeteringen in de methoden of het 
produkt door te voeren. 

Alie informatie die met de LCW I -analyses wordt verkregen worden met behulp van LCW 1-
aanlysebladen verwerkt. Hierbij wordt een stuk arbeid c .q. bewerking ingevuld in een LCW 1-
analyseblad. In onderstaande figuur is een standaard analyse blad weergegeven. 

Werkzaamheden, Voorwerp Gereed Locatie totaal R T 
sequenties handeling schap 

BO FO GG 
1 2 1 2 I 2 s B 

De uitvoeringstijd is gebaseerd op het aantal handelingen <lat verricht moet worden voor de 
bewerkingen , de moeilijkheidsgraad van de te verrichten handelingen en de lokatie. Er hoeft niet 
geklokt te worden en de afstanden hoeven niet gemeten te worden. LCW gebruikt een standaard 
tijdswaarde uitgedrukt in aantallen V's, een V staat voor 4,5 seconde. De V vormt de 
basisnormaaltijd van elke handeling. 

Bijlagen bij "A DFA-way to fly" 13 



LCW-analysemethode 

Het invullen van de tijden voor de handelingen gaat als volgt: 
1. via analyse op e video worden voor de handelingen, in een onderscheiden sequentie, de stops en 

verplaatsingen geteld en genoteerd; 
2. daarna worden via beslissingstabellen de daarvoor benodigde aantal V's bepaald; 
3. per gei:ntroduceerd onderdeel in een sequentie wordt maximaal I V toegekend aan kolom I in 

figuur 2, de overige V's worden weggeschreven in de tweede kolom; 
de stappen verplaatsingen worden weggeschreven in de lokatie-kolommen; 

4. nadat een gehele opdracht op deze manier is genoteerd op een LCW 1-blad worden de totalen per 
kolom berekend, dit zijn dan de LCW 2-elementen voor het uitwerken van de volgende LCW
ruveaus . 

De analyses voor LCW 1 worden op video opgenomen. Dit is een goed hulprniddel om achterafte 
controleren of analyses juist zijn uitgevoerd of te bespreken in een werkoverleg. Daarnaast kunnen, 
met behulp van de video's achteraf nog eens gekeken worden naar knelpunten en inefficienties in de 
werkmethode ofhet produktontwerp. 
Het resultaat uit de LCW 1-analysebladen dient als ingang voor de opzet van de LCW 2- of LCW 5-
modules . 

LCW2 

Dit LCW-niveau is een afgeleide van LCW I en bestaat uit een enkele forrnule met LCW-elementen 
als parameter. Een dergelijke forrnule stelt ons in staat aan de hand van de statische produktstruktuur 
zowel de resterende, niet met LCW 1 geanalyseerde werkplekken, als nieuwe werkzaamheden snel en 
nauwkeurig te norrneren. Dit is mogelijk omdat de eigen bedrijfsdynarniek via de dynamische 
produktstruktuur in de forrnule is ondergebracht. 

Voordelen van de LCW 2-forrnules zijn: 
1. Bij verandering in de statische produktstruktuur hoeft men enkel de nieuwe struktuur te 

verrnenigvuldigen met de parameterwaarden van de LCW 2-forrnule van de betreffende 
produktgroep om de norrntijd te berekenen. 

2. Slecht +/- 30% van het totale werkpakket dient met LCW 1 ontleed te worden. Door de 
vergelijking weet men bij welke LCW 2-forrnule de rest van de werkplekken behoort en kan 
men deze vervolgens via LCW 2 norrneren. 

3. Vergelijking met gelijkwaardige werkplekken, werkpakketen, afdelingen of bedrijven wordt 
mogelijk. Hierdoor ontstaan rechtstreeks controle en vergelijkingsmogelijkheden. 

4. Offerte-berekening kan nu rechtstreeks via de formules geschieden aan de hand van de 
statische produktstruktuur. 

De eerder, via LCW 1, gecreeerde LCW-elementen worden in tabelvorm gebracht en voor dezelfde 
produktgroep of fabricagegroep onderling vergeleken. Er wordt gekeken naar de onderlinge 
gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid betekent dat de onderlinge afwijkingen niet te groot mogen zijn. 
Aan de hand van de gewenste nauwkeurigheid wordt per element BO, FO en GG een gemiddelde V
waarde afgeleid, alsmede een gemiddeld organisatieniveau uitgedrukt in procenten. Deze waarden 
vorrnen tesamen de LCW 2-formule voor betreffende produktgroep of fabricagegroep . 
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LCW-analysemethode 

De algemene LC~ 2-formule ziet er als volgt uit: 

( a BO+ 13 FO + y GG) * 100/(100-ON) 

a. = de factor voor het BO-element; BO = het aantal basisonderdelen in een 
ontwerp; 
B = de factor voor het FO-element; FO = het aantal fixatieonderdelen; 
y = de factor voor het GG-element; GG = het aantal gereedsschapsgebruiken 
ON = de organisatiegraad voor de betreffende afdeling waarin zich de 
produktfamilies zich bevinden. 

De stappen om te komen tot een LCW 2-fonnule zien er als volgt uit: 
1. le selectie op BO, FO en GG. Maximale spreiding van de element-gemiddelden mag niet 

grater dan 6 maal de nauwkeurigheid zijn. 
2. Bereken van de gewogen gerniddelden van de BO. Dit vormt de BO-waarde in Vin de 

formule. 
3. Berekening van het gewogen gerniddelde van de FO, na correctie van de BO afwijkingen. Dit 

vormt de FO waarde in V in de formule. 
4. Berekenen van het gewogen gerniddelde van de GG, na correctie van de som van de BO en de 

FO afwijkingen. Dit vormt de GG-waarde in V in de formule. 
5. Berekening van het gerniddelde van ON, na correctie van de som van de BO, FO en GG 

afwijkingen. Dit vormt de ON-waarde in % van de formule . 
6. Controle op de werkelijke nauwkeurigheid per gebruikt LCW 2-element. 
7. Bekijken of eventueel in stap I verworpen elementen qua nauwkeurigheid toch nog voldoen 

aan de ontwikkelde LCW 2-fonnules. 

Door het vaststellen van een bepaalde nauwkeurigheid en op bovenstaande wijze bepalen van de 
LCW 2-formules, wordt de betrouwbaarheid van de formules gegarandeerd . De LCW 2-formules 
kunnen ook vanuit het LCW 5-niveau gegenereert warden, want LCW 5 geeft ook de LCW
elementen per produktgroep offabricagegroep. 

LCWS 

Zoals in de volgende figuur is weergegeven, worden op LCW 5-niveau binnen een produktgroep of 
fabrikagegroep per BO, FO en GG verschillende klassen onderscheiden. Per klasse wordt een 
normtijd bepaald. Dit gaat op een vergelijkbare wijze als het generen van LCW 2-formules. Voor 
iedere normtijd per klasse wordt een bepaald bereik berekend. Met dit bereik kunnen nieuwe of niet 
geanalyseerde delen of gereedschappen, warden weggeschreven naar een bepaalde klasse, zonder dat 
dit ten koste gaat van de nauwkeurigheid. 
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LCW-analysemethode 

LCW 5-blad bladnr: # 
Afdeling: MS datum: 
Produktfamilie: XY tijd: 
opgesteld door: Piet vers1e: 

opm.: 

Basisonderdelen: T NORM Toelichting 
nr. naam 
001 klasse A 0005 
002 klasse B 0010 
003 klasse C 0022 
Fixatieonderdelen 
nr. naam 
100 klasse D 0015 
101 klasse E 0010 
102 klasse F 0003 
Gereedschao!?ebruik 

Het bereik van de normtijd van een klasse wordt als volgt berekend: 

Re= a* fr; ~; 
Re = procentuele afwijking (relatieve afwijking); 
T = gekozen cyclustijd; 
te = norm tijdselement van een bepaalde klasse; 
a = de gekozen nauwkeurigheid. 

taaknr.: ## 
BO+FO+GG: 
ON: 
Taaktijd: 

Op deze manier kan de statische produktstruktuur ook weer gecalculeerd worden door de diverse 
onderdelen en gereedschapsgebruik naar een bepaalde klasse toe te wijzen. De calculatie gaat 
gedetailleerder dan bij een LCW 2-formule. Maar met deze manier van calculeren heeft men meer 
inzicht in de verschillende onderdelen en hun karakteristieken. Hierdoor zijn knelpunten sneller te 
detecteren en op te lossen. 

Tevens kan met LCW 5 het fundamenteel en toegevoegd werkvolume worden berekend: dit is voor 
het management belangrijke informatie. Design For Assembly maakt dee! uit van LCW 5. Door het 
onderscheiden van onderdelen in verschillende klassen is duidelijk aan te geven welke assemblage
vriendelijk of onvriendelijk zijn. Met deze wetenschap kunnen ontwerprichtlijnen opgesteld worden, 
die leiden tot goedkoper en sneller te assembleren produkten. 
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DFA-evaluatietechnieken 

Bijlage 7. B·FA-evaluatietechnieken 

Deze bijlage is een samenvatting van de meest gebruikte OF A-analysemethoden. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de volgende artikelen: 
• ____J 1994, Simplicity becomes an aim in the design process, blz. 19-21 , design engineering, 

december; 
• Rampersad, H.K. , 1993, Het DFA-huis, blz 20-23/27-29, de constructeur, oktober; 
• Leaney, P.G. e.a., 1992, Design For Assembly: the evaluation methods of Hitachi, Boothroyd and 

Lucas, blz. 8-17,, assembly automation, vol.12, no. 2. 
De diverse figuren zijn in deze bovenstaande artikelen terug te vinden. 

In de workshop zal een DF A-analyse worden uitgevoerd op een aantal produkten uit de units van de 
Subfabriek. Om een dergelijke analyse uit te voeren is een evaluatie-methode nodig. In het hierna 
volgende stuk zal ik een drietal methodieken behandelen. Aan bod komen achtereenvolgens: 

• De Lucas-methodiek; 
• Het DFA-handboek van Boothroyd en Dewhurts; 
• Het DFA-huis van Rampersad. 

1k zal de drie methodieken kort uitleggen en enkele voor- en nadelen opsommen. Als laatste zullen 
deze methodieken naast elkaar gezet worden om een vergelijking te kunnen maken. 

Lucas-methodiek 

Deze OF A-analyse is gebaseerd op de "Assembly Sequence flowchart"(ASF) . Deze flowchart bevat 
een aantal onderdelen. 
1. Een exploded view van een produkt. 
2. Een montage(fitting)-analyse van het betreffende produkt. 
3. Een tabel met componentenbeschrijving, aantal en een functionele en feeding analyse. 

De opzet van deze analyse is als volgt: 

STAP 1: 
Identificeer eerst alle afzondelijke onderdelen uit het produkt en benoem deze in de tabel. De 
volgorde van benoeming van de onderdelen moet zoveel mogelijk in de daadwerkelijke montage
volgorde. Invullen de kolommen Component description en Component number van de tabel. 

STAP 2: 
Uitvoeren van een functionele analyse per onderscheiden component. Deze analyse volgt de 
flowchart van de OF A-checklist. Bij deze methode wordt een onderdeel aangeduid met een letter A of 
B. A is een essentieel('niet verdacht', in de benaming van de DFA-checklist) onderdeel en Bis een 
niet essentieel(verdacht) onderdeel. Dit wordt dan ingevuld in de derde kolom van de tabel. 

STAP 3: 
De Feeding-analyse uit de tabel van figuur l wordt uitvoerd door het stellen van een aantal vragen. 
Deze vragen hebben dan betrekking op het plaatsen en orienteren van onderdelen in een ontwerp . De 
minimale feeding-index is l en de gemiddelde waarde ligt rond 1,5 . Als deze waarde boven de 1,5 
komt kan het onderdeel verbeterd worden ten aanzien van aanvoer- en orientatie-handelingen. 
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DF A-evaluatietechnieken 
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Fig.1: De ASF van de Lucas methodiek 

STAP4: 
Uitvoeren van de Fitting-analyse. Hiervoor zijn een aantal syrnbolen aanwezig om het montageproces 
in de Assembly Sequence Flowchart in te voeren. Deze syrnbolen staan in fig. 2. In het betreffende 
syrnbool kan de een tijd worden ingevuld voor de betreffende handeling. 
Ook de fitting-indices hebben een standaardwaarde van 1,5 . Alles boven deze waarde, komt in 
aanmerking voor verbetering. 

De evaluatie-parameters van deze methodiek zijn: 
• Design-efficientie = ((aantal "A" comp.)/(totaal aantal 

comp.))* 100%; 
• Feeding-ratio= (manipulatie index totaal/aantal "A" 

comp.); 
• Fitting-ratio= (totale montage index/ aantal "A" comp.). 

Voordelen: 
• Het ASF staat samen met de exploded view van het ontwerp 

op een en hetzelfde blad. Dit bevordert de overzichtelijkheid 
en de interactie met het nog te ontwikkelen LCW-formulier. 

• Deze methodiek geeft een duidelijk beeld van de 
assemblage-volgorde en de assemblage-processen. 
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D F A-evaluatietechnieken 

Nadelen: 

• De tabellen voor de feeding en fitting-analyses zijn tot nu toe nog niet achterhaalt. Er is dus niet 
bekend hoe men aan de getallen, die in de kolomrnen moeten worden ingevuld, komt. De 
mogelijkheid bestaat dat we zelf de kentallen voor deze analyses gaan opstellen. 

Het DFA-handboek van Boothroyd en Dewhurst 

Deze methodiek is uitvoerig beschreven in het OF A-curcusboek die op elke unit aanwezig is, voor 
verdere informatie wordt dan ook verwezen naar deze curcusmap. 
Ook deze methodiek heeft als basis een montage-schema ofwel een variant van de ASF (zie Lucas). 
Het stappenplan is als volgt: 

STAP 1: 
lnformatie verzamelen over het produktontwerp. 
Dit zijn alle produktietekeningen, exploded views, bewerkingsbladen en verdere informatie welke 
over het ontwerp gegenereerd kan worden. Als er een bestaan produkt is wordt deze ook opgevoerd 
als informatiemateriaal. 

Opstellen van het montageschema. 
In dit schema worden door rniddel van lijnstukjes het assembleren en de verschillende onderdelen in 
beeld gebracht. Een lijnstukje kan een aantal betekenissen hebben: 
1. onderdelen van het ontwerp; 
2. subassemblages;bewerkingen of processen (assemblagehandelingen waarbij geen nieuw onderdeel 

wordt toegevoegd aan het produkt) . 
In fig . 3 is een voorbeeld van een montageschema gegeven. 

Gearshift house 
SHIFT LEVER Iii 
CPL f!I 

Bearingbush {2x) 

Pin 010 

Washer 

Hairpin spring 
Positioning 
lopcover 
Screw {Jx) · 

Pin 06 

Hairpin spring 

Profie pin 

Pushrod I 
Screwing 

Spring 

Push button 

45 

Fig. 3: Montageschema van Boothroyd 
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STAP 2: 
Het invullen van ae werkbladen (zie Fig. 4). 

In de diverse kolornmen worden de betreffende kentallen over de diverse onderdelen uit het montage
schema ingevuld. Voor een nadere toelichting van de kolornmen verwijs ik naar blz. 11/12/13 uit de 
D F A-curcusmap. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ., 
'O 
C: C: 

8 ,Q 
'O -.. .!1 >-

iii iii ~ E ~iii C) C 

t,~ 
:, :, g_ ci~ i CG~ C:., a ... C:., §~ 

.!! B ., 'O 'O ~ Ol'O iii (0 og ~ 0 Eo C:., E o ., a. 0 ., a. z §~ _o .c ~ ,~ -~ .... 6-;; - a, 

g .::5 ;g,~ - ., "- a, "i~ :fl~§ 2~ ., a. 
~ 0 cc. ' '6 :, <b X :5£ -~ .,_ Oc C <> ro -~ .; :H ;t., :H a.-a.:, ~~ 0~ Name of assembly a.. 00 " ~ -~ 

1 4 - - 9,4 7,0 28,0 (4)· Weld nut in body 
-

2 1 180 9,0 2.0 4x0.1 10,0 12,0 1 Mastic 

3 1 720 3.5 2,7 0,2 2.5 5,2 1? Bottomplate 

4 1 720 3.0 1.9 0,0 1.5 3.4 1 Gearshift housing (47) 
--

5 1 540 2.0 1,8 0.0 1.5 3.3 1 Pipe (33) 

6 1 540 2.0 1.8 0.0 1,5 3.3 0 Bracket 

7 1 - 9.6 12.0 12,0 0 Welding (CO2) 
-·-

8 1 0,0 1.1 Pz 1,1 -? Zinc plate 

9 1 540 2.0 1.8 0.0 1,5 3,3 -? Level in tool 

10 1 540 8.3 5.6 0,0 1,5 7,1 1 Coverage (12) 

5 •not in total account Design eff. EM • 3 ~::- • 

TM NM Page. ___ .from., .. __ ,, .. 

Fig. 4: Het werkblad 

STAP 3: 
Invullen van de problemen op het montageschema. 

De identifikatie van de problemen geschiedt met de OF A-checklist en de flowchart. De analyse
resultaten zijn op de volgende manier aan te geven: 
1. minimaal aantal onderdelen: omcirkelen van alle verdachte onderdelen; 
2. tijden voor grijpen en voorrichten: een drempelwaarde kiezen waarboven alle onderdelen in 

aanmerking komen voor een poging tot verbetering of vereenvoudiging (<lit zijn de 
aanvoerproblemen); 

3. Tijden voor handmontage: hetzelfde als de vorige procedure, de betreffende lijnstukjes een 
merkteken geven (<lit zijn de montageproblemen) . 

Voor verdere uitleg zie blz. 13 uit de DFA curcusmap. 
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Redesign. 

Stap 4: 
Het verminderen van het aantal onderdelen. Bij de voorgestelde wijzigingen moet overwogen 
worden de invloed op: 
• de produkt-kwaliteit en testbaarheid; 
• bedrijfszekerheid; 
• gewicht; 
• samenbouw; 
• eisen t.a.v. service en reparatie; 
• prijs van de onderdelen; 
• enzovoort .. . 

STAP 5: 
Wijzigen van onderdelen om het grijpen, orienteren en assembleren te vereenvoudigen. 

STAP6: 
Het invullen van nieuwe werkbladen voor het verbeterde ontwerp. 

STAP 7: 
Het opstellen van een nieuw montageschema. 

Nieuw produkt-concept 

Het kan zijn dat door de uitgevoerde analyse een totaal nieuw ontwerp-concept oplevert. Men wil dan 
de laatste stappen we! eens overslaan terwijl in deze stappen nog vele voordelen te halen zijn in het 
ontwerp. 

Voordelen: 
• Het opgestelde montageschema geeft snel inzicht in het montageproces en de knelpunten daarin. 
• De in te vullen kentallen in de werkbladen zijn voorhanden, deze kunnen later eventueel 

vervangen worden door LCW-gegevens. 
• De gegevens van de bewerkingsbladen binnen Fokker kunnen snel omgezet worden in een 

montage-schema zoals Boothroyd dat ontwikkeld heeft. 

Nadelen: 

• De gegevens uit de tabellen op de biz. 18 t/m 22 van het DFA-handboek zijn ca. tienjaar oud en 
afkomstig uit andere takken van industrie. 

Het DFA-huis van Rampersad 

Deze methodiek is in eerste instantie opgezet voor het inrichten van robotassemblage-cellen. Het 
OF A-huis omvat een procedure voor het analyseren en optimaliseren van het produkt- en 
procesontwerp, uit het oogpunt van assemblagevriendelijkheid. Het DFA-huis omvat een aantal 
elementen, zie fig . 5. 

Hieronder vindt een korte toelichting van de elementen plaats: 
1. Taak van het assemblagesysteem. 

Dit deel omvat het verrichten van assemblage-handelingen zoals aanvoeren, hanteren, 
samenvoegen, controleren, afstellen en speciale processen van de diverse onderdelen. Met 
weegfactoren wordt het belang van iedere handeling aangegeven. Hiervoor wordt een 
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J. ~ --
pcoducc- • .,..,._.__ 

oct.c,pm 

Fig. 5: De elementen van het DFA-huis 

vierpunts-schaal gebruikt. Toewijzing van de punten aan de diverse taken geschiedt 
grotendeels op praktijkervaring. 

2. Produkt- en proceseigenschappen 
Dit element wordt onderverdeeld in assemblage-, component- en proceseigenschappen. Oak 
hier wordt weer een waardering op een vierpuntsschaal toegepast. 
• Assemblage-eigenschappen: 

- Gewicht 
- Aantal componenten 

• Componenteigenschappen: 
- Stijfheid 
-Vorm 
- Symmetrie 
- Toleranties 

• proceseigenschappen: 
- Toestand bij aanvoeren 
- Vasthouden bij samenvoegen 
- Weerstand bij het inzetten 

3. Interactie tussen produkt- en proceseigenschappen. 

- Lengte 
- Basiscomponent 

- Kwetsbaarheid 
- Afmetingen 
- Kwaliteit 
- Verbindingsmethode 

- Samenvoegrichting 
- Uitlijning 
- Samenvoegbeweging 

Deze stap is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de interacties tussen de elementen van 
een component. Deze relaties warden in het dak van het huis(zie fig . 5) weergegeven. Zo 
heeft de vorm van een component veel invloed op zijn symmetrie-eigenschappen. 

4. Interactie tussen de taken van het assemblagesysteem en de produkt/ proceseigenschappen. 
Deze interactie wordt m.b.v. interactiematrix weergegeven. Per subhandeling van het 
taaksysteem (zie punt I) wordt aangegeven of er relaties met de produkt- en 
proceseigenschappen bestaan en hoe sterk deze relaties zijn. Per produkt- en 
proceseigenschappen is de doelwaarde bepaald door het belang per subhandeling en de 
relatiesterkte te vermeningvuldigen en deze vervolgens te sommeren voor alle handelingen. 
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5. Produktcomponenten. 
In <lit dee~ an het DF A-huis zijn de unieke componenten en subassemblies aangegeven 
waaruit het produkt is opgebouwd. Dit is te vergelijken met het montageschema van de 
Boothroyd-methodiek. 

6. Technische analyse. 
Dit deel van het huis dient door de "ontwerper" te worden ingevuld. In het DF A-huis worden 
zowel de afzonderlijke subassemblies en componenten als de gehele samenstellingen 
technische beoordeeld aan de hand van de doelwaarde en de score per produkt -en 
proceseigenschap (zie stappen 2 en 4). 

7. Streefwaarde en meeteenheid 
De streefwaarde per eigenschappen is de vermenigvuldiging van de doelwaarde en bet 
laagste gewicht per eigenschap. De streefwaarde van elke eigenschap komt overeen met de 
doelwaarde omdat het laagste gewicht per eigenschap bij alle criterium gelijk is aan I . Zo is 
de streefwaarde van de stijfheid gelijk aan I *96=96 punten . 

Voordelen: 
• Overzichtelijk het gehele assemblage-traject van een ontwerp in kaart te brengen (na enige 

oefening) . 
• Zelf kentallen voor de streefwaardes in te vullen. 
• DF A-checklist is bier eigenlijk niet nodig omdat aan de hand van de hoge celscores in bet DF A-

huis de knelpunten worden aangegeven. 

Nadelen: 
• Uitgebreid en moeilijk onder de knie te krijgen. 
• De DFA-checklist is bier moeilijk in te passen. 
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Bijlage 8. B-esign For Assembly in het 
produktontwikkelproces 

Het is voor een goede invulling van Design For Assembly in een produktontwikkelproces van belang 
<lat deze methode zo vroeg mogelijk haar plaats krijgt in <lit proces. In de onderstaande figuren is 
weergegeven <lat de kosten die worden vastgelegd door de beslissingen ten aanzien van een ontwerp, 
reeds vroeg in het produktontwikkelproces plaatsvinden. Om met de techniek Design For Assembly 
nog grote invloed op assemblage-eigenschappen te kunnen uitoefenen is het dus van belang <lat 

~ 
en 
0 u 

Total costs 
incurred 

Ease of change 

JI 

oduction Product use/ 
~ti~ction Phase out/ disposal 

Figuur 1: Tijd versus de kosten van verandering{uit syan: 
Concurrent Engineering: concepts, implementations and 

practice} 

Design For Assembly
ontwerprichtlijnen vroeg 
wordentoegepast. Men is 
dan in staat, om samen 
met andere 
verbeteringstechnieken, 
het ontwerpproces te 
versnellen en in kwaliteit 
te doen toenemen (zie 
figuur 2) . De beslissingen 
die op deze manier over 
een ontwerp worden 
genomen leiden tot een 
produkt <lat in een keer 
goed is en weinig 
wijzigingen achteraf te 
verwerken krijgt. De 
wijzigingen die in het 
natraject van het 
ontwerpproces moeten 
worden uitgevoerd zijn 

-------------------------- vele malen ingrijpender 

QfD 

QfD -- ~ ------~ 
Problem-solving tecrriQues --. 

DfA/DFM ,-.. ~ - ~---' 

QfD 

Problem-K>lvnQ recMIQues 
ProcessF~A 

Service and support 

Figuur 2: Het gebruik van CE-tools en technieken 
in het produkt ontwikkelproces {uit syan: Concurrent 
Engineering: concepts, implementations and practice} 

Bijlagen bij "A DFA -way to fly " 

dan in een vroeg stadium 
iets !anger discussieren over een 
bepaalde ontwerpbeslissing met 
verschillende disciplines . 

24 



Design For Assembly: de LUCAS-handleiding 

Bijlage 9. D~ssign For Assembly: de LUCAS
handleiding 

Voor het uitvoeren van een OF A-analyse zijn de volgende informatiebronnen nodig: 

1. produktietekeningen van zowel onderdelen als assy's inclusief 
de stuklij st; 

2. Lijst met functionele produkteisen; 
3. Bewerkingsbladen; 
4. Tekeningen met samenbouwconfiguratie in het toestel, next 

assy's; 
5. Handleiding LUCAS DFA-analyse; 
6. DF A-analyse bladen. 

Uitleg LUCAS DFA-bladen 

Op het LUCAS DF A-blad (zie bijlage 7) is een tabel en een exploded-view van het ontwerp 
aanwezig. Verder bevat het blad tevens een aantal formules voor het genereren van een waarde
oordeel van het betreffende ontwerp. In onderstaande figuur staat de tabel met de kolom
omschrijvingen weergegeven. 

Component- Component - Functionele Manipulatie Montageschema 
volgnumrner beschrijving analyse analyse 
l CCCCCC A/B # .# Symbolen 

1--------+-------+--------11----------i 
2 DDDDDD A/B #.# 

Hieronder volgt een korte omschrijving van de diverse kolomrnen. 

1 Component-volgnummer: beginnend bij nummer 1 en doornumrneren tot het laatste 
component van de samenstelling. Componenten (onderdelen) van dezelfde soort en die meerdere 
keren in het ontwerp voorkomen (bijv. Een aantal van dezelfde soort schroeven), krijgen 
hetzelfde nummer maar dan wel met een extra extentie (bijv. 3A E, als er vijf van dezelfde 
schroeven aanwezi zi 'n) . 

2 Component-beschrijving: korte omschrijving van de component, vaak de naam uit de stuklijst. 
De volgorde van notatie van de componenten in de kolom kan het beste gebeuren aan de hand 
van de montage-volgorde, dan is het opstellen van het montageschema straks een stuk 
eenvoudi er. 
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Design For Assembly: de LUCAS-handleiding 

Functionele analyse: dit is het belangrijkste onderdeel van de analyse; is een component dan 
wel essentieel of niet essentieel (A= essentieel, B = niet-essentieel), om de functionele eisen 
van het ontwerp te kunnen bewerkstelligen. De funtionele eisen die aan een ontwerp ten 
grondslag liggen moeten dus bekend zijn om deze analyse naar behoren uit te kunnen voeren. 
Functionele eisen voor Fokker kunnen o.a. zijn: 
0 samenbouw-eisen; 
0 sterkte-eisen; 
0 esthetische-eisen; 
0 vorm-e1sen; 
0 functioneringseisen: voldoet een ontwerp waar het voor gemaakt is? 

Deze analyse leidt tot een waarde-oordeel van het ontwerp, via de design-efficientie. Deze 
waarde moet rninstens 60% bedragen en als in eerste instantie blijkt dat deze veel lager is, kan 
men overwegen eerst een herontwerp uit te voeren alvorens verder gedetailleerd te gaan 
analyseren. 

Verdere ondersteuning van de functionele analyse kan gevonden worden in een waarde-analyse 
en Quality Function Deployment (QFD). 
Manipulatie-analyse: deze analyse is met name gericht op de geautomatiseerde montage en 
automatisische aanvoer van onderdelen naar de montagetafel. In de computer-ondersteunde 
versie van LUCAS DF A wordt via een aantal vragen(in het kennissysteem) over de component, 
een index aan het betreffende component toegekend. De index per component mag niet groter 
zijn dan 1,5 en voor de overall feeding-ratio is een maximale waarde van 2,5 gesteld. Daar 
binnen Fokker haast niets geautornatiseerd wordt gemonteerd, is deze analyse niet van belang. 
Montage-analyse: dit is de laatste analyse en genereert een montagescema met behulp van de 
volgende symbolen: 

◊ : het grijpproces: pakken, grijpen van te monteren componenten, uit rekken of dozen, 
waar deze componenten zich bevinden. 

Q : werkhoudingproces: bet plaatsen en gebruiken van een tijdelijk onderdeel om een 
montage uit te kunnen voeren bijv. het gebruik van een samenbouwmal. 

D : insteek, voorrichten en vastzetten: alligneren, positioneren van componenten en het 
vastzetten met de diverse verbindingsmiddelen. 

6,. : niet-assemblage-proces: dit bevat toevoegingen, herorientaties, calibraties, 
inspekties, controle, enzovoort. 

@ : sub-assembly totaal: somrnatie van de kentallen die weergegeven staan in de diverse 
symbolen die hieraan vooraf gaan. 

D : assemblage totaal: totale sommatie van de gehele montage. 

Het montage-proces wordt naast de kolommen uitgevoerd. Per component wordt aangegeven, 
met bovenstaande symbolen, welke assemblage c .q. niet-assemblage handelingen verricht 
worden of verricht moeten worden. Dit is dan op de horizontale lijn te vinden op hoogte van de 
component-rii . De vertikale liin geeft dan de hoofd-assemblage-as van het ontwerp weer. 
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Het waarde-oordeel van het ontwerp wordt op de volgende criterium gebaseerd: 

Design efficientie 
aantal "A" componenten 

= ( / totaal aantal componenten) * 100% 

Dit waarde-oordeel is gebaseerd op het aantal essentiele onderdelen vergeleken met het aantal niet
essentiele onderdelen in een samenstelling. het is zaak om alle niet-essentiele onderdelen via 
herontwerp te elimineren of te integreren. 

Manipulatie ratio manipulatie index totaal / 
= aantal "A" componenten 

. totale montage index / 
Montage ratio = aantal "A" componenten 

Deze laatste twee ratio 's zijn moeilijker te bepalen omdat de precieze kentallen (nog) niet achterhaald 
zijn(de vraag is of dit iiberhaupt lukt, vanwege de eventuele kosten die hier aan verbonden zijn). Het 
is de vraag of deze mate van detailleering voor de produkten van Fokker een toegevoegde waarde 
hebben voor een DF A-analyse van deze produkten. DF A moet in het kader van Fokker gezien 
worden als een detectie, signaleringsfunctie van verbeteringsvoorstellen voor de produkten. Dan is de 
mate van detaillering van een DF A-analyse niet meer van belang, er hoeft alleen maar aangegeven te 
worden waar de knelpunten zitten en welke wegen bewandeld kunnen worden om deze op te lossen. 

Voor de diverse targetwaarde gelden de volgende kentallen: 

OPMERKING 1: als een component een montage ratio van> 1,5 heeft, moet het ontwerp herzien 
worden om het ontwerp signifikant te kunnen verbeteren. 

OPMERKING 2: de tabellen met de kentallen voor de indexen van de manipulatie- en montage
analyse zijn niet te achterhalen. Dit is alleen mogelijk als het LUCAS DF A-pakket wordt 
aangeschaft: kosten ± F. 250.000,-, inlichtingen 00 44 121 6274040, LUCAS Engineering in Groot 
Brittanie. 
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Bijlage 1 0.- LCW-1 en Design For Assembly 

OPTIE 1. 
De directe koppeling tussen het LCW l-ontledingsblad en de LUCAS DFA-evaluatiemethode zou 
volgens onderstaand schema kunnen verlopen: 

I.CW I: L l!C4S Design For Assemh~r: 
L Sjifi,bolen voorintrodukHe van de . .. 11 Sj,ml,olen voo,, h~tinvullen vaTI d'.eFiiiing/ . 

v. e.•.r ... s.·.c .. •.h ..•. i.l .. l.·e·.·n· .. ··.··d.· .. e.·.·.•.o.n·. d .. ·· ;,,.r.d .. el.en .. :. · · . a . •r ··· · . • ✓ s · .. ··ht ;;h. mai; .... . . naysrs. ias e,n .qge sc . . e . 'I· 

• Basisdnd.erdeel~ o • Vasthi!udeniha11teFen ¥ ◊ . 
. • ~'dtiiind..eref~t~ . . .. □ ....... . . . . ..... ... • {,ist~{,iipJ;iiigi1~teh ¥ C J 

.. •~• • • <1.er.eeds.c~apcebru.ik ==: . ·• · ••••• .tr • · •• • • • • • •·•••· ..... > ••• ~ Zt~e,k¢~ s ••••••• •••••• ••• •• •••··• • • ••••• 8 • • • • •· ·. · · · 
t L~t:~ ~ kl> < ..... ......... ,. .......... . .... . ..... . - ..... . .. .. . . . . . .. . . .. . ·- . . . . . . . .. . .. , .. ,. ... ... · --- . -- - · . --··.. . .. ... : , ·,;; :.: . . :.·. :· ... . . : 

} I :r··•1\••·•··· •••·••• •1• 1•·•· ·• 
2; De se.q1ie.~tie van de #andelingen en de 

onderdelen uit de produktstruktuur. · 

. .. ,. . . . 
. . , . . .. . .. , . 

. . ... .. . . . '. 

3, • K.oli!m J en 2.11,m een · betreffende sequentie; 
di 2dek'illomduidtop inefjicientie van deze 
sequentie. ·De kolommen diebetrekking 
hebben opdef,xatieonderdelen en het 
gereedschapgebruik zijn· "verdacht" en 
waarschijijlijk ook niet-essentieel 

• • • 2 •... . Omtiften tan seqqentt~ liaar de koloin • .... 
C(Jl1l/J:<Jfleli,(olilschrijving in.et eC!ll. • . · 
v0:lgnummer(kolon1 • 1 • qit deASFVan 

· LUCAS). > 

. , ' ' ' ' " '. 

3. Funtione1e analys~r 
A = eiii: es'sen.'tiiel hn derdeel, . 
B = een. niet essentieel onderdeel 
Maar de link metde lste en 2de kolom van 
het LCW 1-blad is niet zomaar inogelijk, een 

· ·• ineffici"'ntehandeling of een onderdeel · kan 
nogweteen essen(iele zijn. 

. . .. " 

" . . . 

4; I>eferdiiJg/h.aJulliil'g--.qnalyse # ... •..... . 
• wan.tschijnlijk biftnen 'f.i>!{l(er #iet itodig. 

·· 5. fl.~li>trrill.l¢voo.f q~#e#gi,'"i/jif1:ent1:e.blilft 
•· 1Jehouden~ ·· 

In het analyseblad moeten enkele aanpassingen gedaan worden om de verschillende elementen van 
het DF A-analyseblad hierin te kunnen verwerken. 
• Een extra kolom voor invoer van de Funtionele analyse uit de DF A-analyse. 
• Een kolom voor het verwerken van opmerkingen van de analisten over bepaalde dingen die zij 

tegenkomen tijdens het analyseren. 
• Voor het uitvoeren van de DFA-analyse worden de symbolen uit de bovenstaande tabel gebruikt, 

die overeenkomen met handelingen en eigenschappen van een sequentie. 
• De rest van het LCW-analyseblad wordt gebruikt zoals beschreven in bijlage 6. 
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Bijlage 11 .-Het VTW: "Sliding window" 

DESIGN DESCRIPTION 

TN No : F28 -31-580 
COMPILED: TJM.de Graaf£ 
SUBJECT : SCHUIFRUITSAMENSTELLING 

1 
Ref: Intern MPTJ 94.57331/HJH. Henkjan van der Hoek. 

Reliability report Fokker 100. 

DATE : juni 1995 
ISSUE: 1 

SHEET 1 of 6 sheets 

De huidige schuifruitsamenstelling bestaat uit een stretched acrylic transparency met daarop 
bevestigd losse T-profielen en op de hoeken losse freesdelen, waarop de onderdelen van 
het sluitmechanisme zijn gemonteerd. 
Tussen deze freesdelen bevinden zich zogenaamde pelvullingen. 

Voorgestelde wijziging: 
Vele losse onderdelen (18 stuks) kunnen worden geintegreerd jn een vast frame (zie 
schets), waardoor de volgende voordelen ontstaan: 
a. Kortere "aircraft downtime" bij operators. De transparency levensduur is gemiddeld 

5500 flight hours d.w.z. elk jaar moet er (links of rechts) een transparency worden 
vervangen. Het vervangen van een transparency kan in de nieuwe situatie met 
behoud van het sluitmechanisme als samenstelling. In de huidige situatie valt het 
sluitmechanisme uiteen bij het losnemen van de transparency. Benodigde 
vervangingstijd was in de oude situatie ± 10 uur, is in de nieuwe situatie ± 1,5 uur. 

b. Kortere subassy aanmaaktijd ( was •,'ur, is , .ur ). 
c. Hogere maatnauwkeurigheid, waaiooor minder eindlijn passings-/ atstelproblemen. 
d. Lagere logistieke sturingslasten door het reduceren van het aantal productnummers 

van 26 stuks naar 2 stuks. 
e. Lagere kosten van spare-parts bij operators, omdat in de nieuwe situatie niet de 

complete schuifruitassy (± \ maar slechts de enkelvoudige transparency 
(± , ) op voorraad behoeft te worden gehouden. 

ON1WERPUITGANGSPUNTEN 

1. 100% onderdeeluitwisselbaarheid, dus bestaande transparencies passen in het nieuwe 
vaste frame. 

2. 100% vliegtuig uitwisselbaarheid, dus de nieuwe schuifruitsamenstelling past in 
afgeleverde vliegtuigen. 

3. De stijfheid van het nieuwe frame is vergelijkbaar met de stijfheid van de bestaande 
samenstelling, dus geen birdstrike-testen nodig voor certificatie. 

4. Het bestaande interieurcover past op het nieuwe frame. 

Het nieuwe frame leidt er wel toe, dat er andere boutlengtes ontstaan voor de bevestiging 
van de acrylic transparency. De afstelling van de sluitrol tot buitenkant ruit voor het 
opvangen van de ruitdiktetoleranties moet nu middels de excenterbusjes worden geregeld. 
Hiervoor is in doorsnede F-F een bestaand excenterbusje toegevoegd (zie schetsblad 1). 
De excenterbout in section C-C is aangepast en heeft nu een excentriciteit van 1,4 mm om 
een groter afstelbereik te verkrijgen (zie schetsblad 1). 
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Datamodel LCW 

Bijlage 12.-0atamodel LCW 

1. Datastruktuur en data-analyse ten behoeve van LCW 1 
LCW 1 impliceert dat er veel gegevens verwerkt dienen te worden. Daarom is de ondersteuning met 
soft- en hardware nodig voor een snelle en strukturele verwerking van de gegevens . Met de software
pakketten Access en Excel van de firma Microsoft is een data-struktuur opgezet om de verwerking 
mogelijk te maken. 

1.1 Data-analyse 
Voordat met het analyseren met behulp van LCW 1 van het produktpakket wordt begonnen, moet 
eerst een basis aanwezig zijn waar vandaan gestart kan worden. Als basis is gekozen: het opdelen 
van het produktenpakket in produktfamilies. De produkten die in een familie samenvallen hebben 
nagenoeg dezelfde kenmerken en karakteristieken. V oor het creeren van de verschillende families zijn 
een aantal criterium opgesteld. Aile geldige produktnummers zijn daama op basis van deze criterium 
ingedeeld. 

De onderscheiden criterium voor Mechanical Systems zijn in tabel 1 weergegeven. Bij het opstellen 
van de criterium is uitgegaan van tijdbepalende factoren, welke van invloed zijn op de onderkende 
factoren in de LCW 2-formules. In de bijlage zijn de diverse patronen over de criterium voor de 
produktfamilies gegeven. 

TABELl D : t Id e op2es e "t . e en enum me th un waar d en 
Criterium Omschrijving Waarde 

I. Electra-handelingen Ja/Nee 
2. Inpershandelingen Ja/Nee 
3. Liimen/Sealen-handelingen Ja/Nee 
4. Schroefdraadverbindingen Ja/Nee 
5. Klinknagelverbindingen Ja/Nee 
6. Bewerking op onderdelen Ja/Nee 
7. Malgebruik Ja/Nee 
8. Borgen met borgdraad Ja/Nee 
9. Torquen Ja/Nee 

Met deze gegevens zijn alle geldige produktnummers van Mechanical Systems geanalyseerd. Hier 
waren per produktnummer zijn: 
• het bewerkingsblad; 
• tekeningen; 
• stuklijst. 

Met bovenstaande hulprniddelen zijn, een kleine driehonderd, geldige produktnummers beoordeeld 
men de in tabel 1 gegeven criterium. Zodra een criterium geldigheid krijgt voor een produktnummer, 
wordt de waarde van een criterium voor het desbetreffende produktnummer op "JA" gezet. Nadat 
alle produktnummers op de criterium waren beoordeeld, is met behulp van een query een groepering 
doorgevoerd op de ontstane criterium-patronen van de produktnummers. Het resultaat van deze 
query was een groepering van produktnummer in produktfamilies. Iedere familie heeft een eigen, 
uniek criterium-patroon. In hoodfstuk 2 zijn de query, het resultaat en de 21 onderscheiden 
produktfamilies opgenomen. De 21 onderscheiden produktfamilies zijn als een maatstaf gebruikt 
voor het in paragraaf 1.3 gegeven stappenplan. De produktnummers die in eerste instantie niet de 21 
onderscheiden families terechtgekomen worden na afloop van het opstellen van de formules per 
familie opnieuw bekeken in welke families zij dan het beste passen. 
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ln paragraaf 1.2 wordt de datastruktuur beschreven waarmee het voorgaande proces is uitgevoerd. 
Hierin wordt aangegeven welke entiteiten en attributen onderscheiden zijn. Dit alles wordt grafisch 
weergegeven in een datastruktuurmodel. 

1.2 Datastruktuur-model 
Het datastruktuur-model geeft de verschillende onderkende entiteiten in een schema weer. De 
onderscheiden entiteiten voor de database-struktuur samen met hun attributen is in tabel 2 
weergegeven. 

TABEL 2: De entiteiten en hun attributen 
Entiteit Attribuut Waarde 
1. Patroonnaam a) familie-code nurneriek 

b) familiebeschriiving tekst 
c) karakteristieken memo 

2. Patroontype a) familie-code nurneriek 
b) Electra-handelingen Ja/Nee 
c) lnpershandelingen Ja/Nee 
d) Lijmen/Sealen-handelingen Ja/Nee 
e) Schroefdraad-verbindingen Ja/Nee 
f) Klinknagelverbindingen Ja/Nee 
g) Bewerking onderdelen Ja/Nee 
h) Malgebruik Ja/Nee 
i) Borgen met borgdraad Ja/Nee 
j) Torquen Ja/Nee 

3. Produktlijst a) Produktnurnmer tekst 
b) Electra-handelingen Ja/Nee 
c) lnpershandelingen Ja/Nee 
d) Lijmen/Sealen-handelingen Ja/Nee 
e) Schroefdraad-verbindingen Ja/Nee 
f) Klinknagelverbindingen Ja/Nee 
g) Bewerking onderdelen Ja/Nee 
h) Malgebruik Ja/Nee 
i) Borgen met borgdraad Ja/Nee 
j) Torquen Ja/Nee 
k) Omerkingen Memo 
l) Gereed (geanalyseerd) Ja/Nee 
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Het datastruktuur-model van deze entiteiten is in figuur 1 weergegeven. 

Praduktlijst Patraontype/familie 

Patraon-/familienaam 

Figuur 1 : Het datamodel van LCW 

De werking van het datamodel is als volgt: 
• een item uit de praduktlijst (dit is een geanalyseerd produktnummer aan de hand van de 

criteriumlijst) is uniek verbonden met een patroontype uit de patroon/familielijst. 
• Een patroontype heeft maar een eenduidige patroonnaam/familienaam. 
• Een patroontype kan we! meerdere items uit de praduktenlijst hebben; immers meerdere 

produkten voldoen aan hetzelfde criteriumpatraon. 

Via een invoerscherm warden de geanalyseerde produkten ingevoerd in de produktenlijst. Hierna kan 
met behulp van een aantal query's de gewenste manipulatie op de produktlijst warden uitgevoerd. 
Met de huidige struktuur kunnen lijsten gegenereerd warden met de produktnummers en hun 
bijbehorende patraontype. De bedoeling is dit steeds verder uit te bouwen om te komen tot een 
geautomatiseerd LCW-systeem waarmee calculaties uitgevoerd kunnen warden en voorstellen voor 
verbeteringen in praces en pradukt gegenereerd kunnen warden. In de volgende paragrafen 1.3 en 1.4 
zal dit verder warden uitgewerkt. 

1.3 Processchema: stappenplan voor de ontwikkeling van LCW-modules 
De weg die gevolgd is om te komen tot de diverse families uit de grate hoeveelheid produktnummers 
en opgestelde criterium wordt hierander weergegeven. 

1. Ten eerste zijn een 18-tal criterium opgesteld, welke tijdsbepalende invloed hebben op de 
diverse factoren van de LCW 2-elementen. In eerste instantie is moeilijk te voorspellen welke 
criteriurn nu echt een belangrijke ral spelen in het achterhalen van de diverse produktfamilies . 
Dit heeft als oorzaak de zeer heteragene praduktstroom in de Unit Mechanical Systems en 
grate verscheidenheid aan rautingen die binnen deze unit bestaan. Hierdoor was een grate 
hoeveelheid aan criteriurn nodig om een duidelijk beeld van de struktuur in het 
produktenpakket te krijgen. 

2. Als tweede stap zijn een 250-tal praduktnummers geanalyseerd op de verschillende criteriurn. 
Na deze ingevoerd te hebben, zijn met een query de verschillende patranen vastgesteld. Het 
resultaat was een grate verscheidenheid aan verschillende criteriurn-patranen. 

3. In de derde stap heeft er een herschikking van de criteriurn plaatsgevonden en zijn er 
uiteindelijk de negen criterium (zie tabel 1) overgebleven. 

4. Met deze negen criterium is weer een query gedraaid over de praduktlijst. Hieruit zijn de 21 
onderscheiden praduktfamilies c.q. vaste criteriumpatranen voortgekomen. Deze vormen nu 
een vast gegeven waarmee de overige praduktnummers warden geanalyseerd om deze op basis 
van deze criteria in een familie te rangschikken. 

Hierna zullen nag enkele unieke patranen blijven bestaan, welke niet in een patroon-familie kunnen 
warden ondergebracht. Deze overige praduktnummers zullen nader geanalyseerd warden om ze 
alsnog in een familie te kunnen onderbrengen. Nadat alle produktnummers in een familie zijn 
ondergebracht, kunnen de analyses voar LCW 1 beginnen. Hiervoor client vooraf nag bepaald te 
warden welke produktnummers per familie geanalyseerd dienen te warden. Deze lijst van te 
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creeren van patroon
/produktfamilies 

keuze te analyseren 
produkten 

I Analyse m.b.v. LCW 1 I Analyse van de LCW 1-
analysebladen 

/ 
Creatie van de LCW 2-/ / 

LCW 5-Modules 

Herzien criterium 
en/of families 

Figuur 2: Het stappenplan voor de creatie van LCW 2-formules 

analyseren produkten moet clan een representatief beeld geven van de familie . Dit all es is in figuur 2 
weergegeven. 

In de figuur is een iteratie-stap aangegeven vanwege het feit dat de creatie van de LCW 2-formules 
niet mogelijk kan zijn. LCW garandeerd een nauwkeurigheid van 95%, als dit niet gehaald kan 
worden kunnen ook geen formules gecreeerd worden. In dat geval wil het dus zeggen dat de gekozen 
criterium en de vastgestelde produktfarnilies niet de juiste zijn geweest om de LCW-modules te 
kunnen ontwikkelen. Door een herziening van de criterium en de indeling van de families kan een 
tweede analyse volgen van de eerder opgestelde LCW 1-analysebladen. Dit proces wordt net zolang 
herhaald totdat de LCW-modules aan de gestelde waarden van betrouwbaarheid voldoen. In de 
volgende paragraaf wordt ingegaan op de verwerking van de LCW 1-analysebladen. Oat dit op een 
geautomatiseerde wijze gebeurt is van groot belang voor de latere ontwikkeling, verwerking en 
onderhoud van de LCW-modules. 

1.4 LCW-analysebladen 
De analyse van de diverse produkten gebeurt aan de hand van video's. De verwerking van de 
gegevens die van de videoband worden verkregen geschiedt met LCW 1-analysebladen. Deze bladen 
(zie hoofdstuk 2) worden verwerkt in een spreadsheetprogramma (MS Excel). Op deze bladen dient 
zoveel mogelijk informatie genoteerd te worden zodat achteraf geen analyse met de video meer hoeft 
plaats te vinden (zie ook figuur 2). Hiervoor dient dus vooraf een grondige inventarisatie van de 
benodigde informatie plaats te vinden, zodat al deze informatie op het blad wordt verwerkt. De 
resultaten van de LCW-sheets in het spreadsheet-programma dienen verwerkt te worden in een 
database-struktuur zodat verdere verwerking en manipulatie van deze gegevens makkelijk te 
realiseren en uit te wisselen is. Verder moet een systeem ontstaan dat gemakkelijk te onderhouden, te 
bewerken is en op meerdere plaatsen in de organisatie gebruikt kan worden. 

Uitgaande van de opzet van de LCW-struktuur en de opzet van de LCW 2- en LCW 5-modules, is 
het verstandig om voor de database een vergelijkbare struktuur aan te houden. Hiervoor zullen in 
ieder geval een aantal entiteiten aan het eerder gegeven datastruktuur-model moeten worden 
toegevoegd. De mogelijke entiteiten die nog nodig zijn voor deze opzet zijn gegeven in tabel 3. 
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In deze tabel zijn tevens een aantal mogelijke attributen voor de diverse onderscheiden entiteiten 
weergegeven. Waarschijnlijk zullen nog een aantal entiteiten en attributen moeten worden 
toegevoegd. De gegevens voor de entiteit "produkt" kunnen uit het pc/pl gehaald. Dit geheel zou een 

opzet kunnen krijgen gelijk aan het BOSS-
TABEL 3 T d ·t · systeem. Het nieuwe datastruktuurmodel zou 

dan als volgt uit kunnen zien (figuur 3). 
: oe2evoe2:i e entl e1ten 

Entiteiten 
Produkt 

BOM-relaties 

LCW-module 

Afdeling 

Attributen 
1) Produktnummer 
2) Omschrijving 
3) Taaktijd 
4) Insteltijden 
5) Geldiclieid 
6) Seriegrootte 
7) Levrancier 
8) Prijs 
1) Parent 
2) Component 
3) Aantal 
4) Geldiclieid 
5) ????? 
1) Naam/code 
2) BO, FO en GG 
3) Organisatiegraad 
4) Afdelingscode 
5) Geldiclieid 
6) Familiecode 
1) Naam, code 
2) Kenmerken 
3) Organisatiegraad 
4) Overige 
karakteristieken 

De entiteit "Afdeling" heeft een 1: N-relatie 
omdat een afdeling meerdere produktfamilies 
voert en dus per familie een LCW-module 
(LCW-formule) moet hebben om te kunnen 
calculeren. Verder kan een produkt wel of niet 
tot een afdeling behoren, waar dit produkt 
verwerkt wordt. Verder heeft ieder produkt 
maar een produktlijst ofwel een 
criteriumpatroon. 

Op dit moment worden de analysebladen in een 
spreadsheet-pakket verwerkt. Door dit te 
koppelen aan een datastruktuur (MS Access) 
kunnen de resultaten van de analyses direct 
worden weggeschreven naar de diverse -LCW 
modules . Hiermee kunnen dan direct de LCW
formules voor een familie worden gegenereerd. 
V oor deze optie moet de opzet en struktuur nog 
verder voor ontwikkeld worden. 

1.5 Opties (features) voor het systeem 
Naast de hierboven beschreven uitbreiding van 
de huidige struktuur zijn nog een aantal opties 
mogelijk. Naast de al genoemde integratie van 
het spreadsheet en de database-opzet voor LCW 
zijn nog meer mogelijkheden. De mogelijke 
opties worden hieronder kort weergegeven. 

1. Invoer van de LCW-analysegegevens direct in de database: het voordeel hiervan is dat de 

Patroon-/familienaam 

Produktlijst LCW-Module 

Produkt 

Figuur 3 : Opzet van de toekomstige datastruktuur voor LCW 
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eenduidigheid van de gegevens kan beter gewaarborgd kan worden omdat de gegevens niet van 
het spreadsheet naar de database moeten worden geconverteerd. En er is dan maar een pakket 
in gebruik. 

2. Calculatie-module in de database inbouwen voor het calculeren van huidige en toekomstige 
werkopdrachten: Dit kan dan geschieden door een eenvoudig invoerscherm, waarin alle 
relevante gegevens (zoals aantallen BO, FO en GG, afdelingsnummer en produktnummer) 
worden ingevoerd en het programma de calculatie genereert. Een uitbreiding hierop kan zijn 
dat de opdracht direct opgevoerd kan worden om in produktie genomen te worden (bijv. in het 
WOH). 

3. Uitbreiding naar een LCW 5-module: welke lijsten genereert met klassen van BO, FO en GG 
voor een betreffende produktfamilie of een produktie-afdeling. Op basis hiervan kunnen dan 
ook weer opdrachten gecalculeerd worden en tevens kunnen gegevens worden aangereikt voor 
engineering-activiteiten. Een link, in de toekomst, met het Catia IV zou dan tot de 
mogelijkheden behoren 
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2. De familiestrukturen en de query's 

2.1 De criteriumpatronen per onderscheiden familie 
De onderscbeiden produktfamilies staan in onderstaande tabel weergegeven. De familie met de code 
21 is enkel en alleen bedoeld voor produkten die overwegend electra-bandelingen bezitten. 

I 1( , 1 . .. ,I •I· . . ,. 
1 Nee Nee Ja Ja Ja 
2 Nee Nee 

• 
Ja Ja Nee 

3 Nee Nee Ja Ja ' Ja -- - - · 4 Nee Nee Nee Nee Nee 
5 Nee Nee Nee Ja Nee 
6 Nee 

.·------r-• 

Nee Nee Nee Ja 
7 Nee Nee : Ja Nee Nee 
8 Nee Nee Nee Ja Nee 
9 Nee Ja Ja Ja Nee 
10 Nee Nee Nee Ja Ja 
11 Nee : Ja Ja Nee Ja 
12 Nee Nee Ja Nee Ja 
13 Nee Nee Nee Ja Ja 
14 Nee Nee Ja Nee 1 Ja 
15 Nee Ja Ja Nee Nee 
16 Nee Nee Nee Nee Ja 
17 Nee Nee Ja Ja Nee 
18 Nee Ja Ja Ja Nee 
19 Nee : Ja Ja Nee Nee 
20 Nee : Nee Nee Ja Nee I 
21 Ja Nee Nee I Nee Nee 

Aantallen produktnummers per familie 

700 

600 
C/1 ... 
GI 500 E 
E 
::s 400 C 
li: 
::s 
"C 300 
0 ... 
Q. 

ii 200 -C 
t'II 
< 100 

0 
C') I{) r--. Ol C') I{) r--. 

Fam Ille code 

produktnummers geselecteerd. 
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Nee Nee Nee 
Nee Nee Nee 
Ja Nee Nee 

Nee Nee Nee 
Nee Nee Ja 
Ja Nee Nee 

Nee Nee Nee 
Ja Nee Nee 

Nee Ja Nee 
Ja Nee Nee 
Ja Nee Nee 

Nee Nee Nee 
Nee Nee Nee 
Ja Nee Nee 

Nee Nee Nee 
Nee Nee Nee 
Nee Nee Nee 
Nee Nee Nee 
Nee Nee Nee 
Nee Nee Nee 
Nee Nee Nee 

In de bovenstaande 
grafiek is bet aantal 
produktnummers in 21 
onderscbeiden familie 
weergegeven. In de 21 
families bevinden zicb 
611 (= 83%) van de 738 
geanalyseerde 
produktnummers. Dit is 
bet resultaat van de 
uitgevoerde query om te 
komen tot de 
verschillende 
produktfarnilies. Uit deze 
verschillende families 
worden dan de te 
analyseren (met LCW 1) 
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